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ANBI-status
Na controle van de belastingdienst en
daardoor enige aanpassing van onze
website
blijft
onze
ANBI-status
gehandhaafd. Dat is tevens een bewijs dat
we ons werk goed doen. Fijn!
Onze oud-student Albert en
zijn vriendin hebben een baby
gekregen. Zowel moeder als
kind maken het goed.
Wij wensen hen een goede
gezondheid en een goede
toekomst. Proficiat.
Vierdaagse Nijmegen 2017

Denis Arusi
B- Gloriah Akini
C+
Victor Otieno
C+ Judith Akoth C
Solomon Ochieng C+
Klas 2:
Silas Owiti
B+ Brian Kipkoech BTyrus Omondi B- Phenny Akini
C
Joan Atieno C- Innocent Omondi CRose Angeline C- Maureen Atieno C
Klas 3:
Charles Otieno B+ Velma Akinyi C+
Brian Otieno C Josephine Adoyo CKlas 4:
Bonface Odoyo B- Jabedo Mercy CFaith Chelangat C
Ze hebben allen hun best gedaan en wij
zijn blij met de resultaten.
Vluchtelingen
Dit bericht lazen we in de krant:

Marja van Tooren heeft voor ons de
vierdaagse gelopen. Dat is op zich al een
geweldige prestatie, maar
van de sponsoropbrengst
kunnen volgend jaar maar
liefst 4 kinderen naar
school, en hun opleiding
afmaken. Hoe geweldig is
dat wel niet!!!
Heel veel dank, mede namens de kinderen
die nu een goede toekomst tegemoet
gaan.
Resultaten 2e trimester
Klas 1:
Brevin Osoro
A Kevin Kipkemoi BFaith Chelangat B- Sherrick Atieno B-
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Jarenlang is het zuidelijk gedeelte van Soedan
onderdrukt geweest. Een normale ontwikkeling van
kinderen was nauwelijks aan de orde. Daardoor is een
ernstige scheefgroei ontstaan. Alleen een paar
kinderen van rijke ouders konden studeren in het
noorden. Nu wordt duidelijk wat dat voor een (nieuw)
land betekent. Schurken nemen de leiding over, de
gevolgen kan men zien. De droogte is een natuurlijk
fenomeen maar komt ook niet zomaar uit de lucht
vallen. Kijk naar de televisiebeelden of de foto's en
het wordt meteen duidelijk dat er geen boom meer
te bekennen is. Dat is echt niet altijd zo geweest. De
toekomst ziet er dus niet goed uit voor Zuid Soedan.
De ene droogte zal de andere opvolgen. Als er al
bomen aangeplant worden gaat dat alleen met veel
moeite lukken.
Het is echt nodig om intelligente jonge mensen op tijd
een opleiding te geven, zodat niet alleen vriendjes en
rijke kinderen de toekomst kunnen bepalen.

Voor Stichting OKE betekent een bericht
als bovenstaande ook een toets voor
waar we mee bezig zijn. Hoe beter wij
mensen daar helpen, hoe minder
mensen genoodzaakt zijn te vluchten.
Veel dank aan iedereen die ons
sponsort!
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