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Kenia 
Zoals overal ter wereld is ook in Kenia veel zorg 
over de Corona crisis en ieders gezondheid en grote 
delen van het land zijn nog steeds in complete lock-
down. Als gevolg daarvan is er  
geen handel mogelijk en hebben veel mensen ook 
geen inkomen meer. 
 
Door de extreme regenval de laatste tijd waren er 
veel overstromingen en zijn mensen omgekomen. 
Mensen hebben veel verloren en hebben grote 
problemen. Door de huidige toestand is er, naast 
alle ellende, ook nog eens heel veel honger.  
Volgens het bericht van Kevince (lid van het Mes-
comité) gaan er nu meer mensen dood aan honger 
dan aan de gevolgen van Corona. 
 
Studenten 
Onze studenten zijn tot nu toe allemaal nog gezond 
en houden zich aan de corona-regels. Dus 
mondkapjes en afstand houden. 
Omdat ze allemaal uit arme gezinnen komen 
missen ze, nu ze niet naar school kunnen gaan, wel 
hun warme maaltijd tussen de middag. Dat was 
trouwens vaak de enige maaltijd die ze per dag 
kregen. 

 

 
 
Om ervoor te zorgen dat onze studenten in elk  
geval zo gezond mogelijk blijven, zijn we gestart met 
het uitdelen van voedselpakketten.  
 
We gebruiken daarvoor een gedeelte van het 
schoolgeld en een gedeelte van onze reserves. 
 
Het is nog niet bekend wanneer de scholen weer 
open gaan, maar we verwachten dat het nog wel 
even zal gaan duren voordat de situatie weer wat 
normaler is. 
 
In de tussentijd wil de school dat de studenten thuis 
studeren via e-learning, maar onze studenten 
kunnen zich over het algemeen geen computer of 
smartphone veroorloven, dus we vrezen dat ze een 
behoorlijke achterstand op zullen lopen. 
Als ze daardoor hun overgang naar een volgende 
klas niet halen, is dat buiten hun schuld en zullen we 
hun een jaar extra moeten sponsoren. 
 
Weet u iemand die nog een laptop of smartphone 
heeft die niet meer gebruikt wordt? Onze studenten 
zijn daar erg blij mee. 
 

 
Tenslotte wensen wij u allen een goede zomer toe 
en we hopen dat iedereen gezond mag blijven, 
zowel hier in Europa als daarginds in Kenia. 


