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In deze nieuwsbrief leest u wat er in Malindi gedaan wordt aan maatschappelijk werk onder de 
bevolking.  Een persoonlijk kijkje in het werk van father Bert en over waar het bestuur mee bezig is.   
 

 

 

St. Vincent De-Paul Charity Group werkt al zestien jaar in 
Malindi en heeft een bijzondere focus op hiv-preventie en 
ondersteuning van de gemeenschap, wezen en kwetsbare 
kinderen door middel van educatie van jongeren. SUN 
steunt dit werk met een jaarlijkse donatie van € 1500. 

Uit het jaarrapport 2021 van Margaret:  

Community Health Information 
We voerden huisbezoeken uit bij 9480 mensen met hiv/aids plus wezen en kwetsbare kinderen.  
Gezondheidsvoorlichting in 8 basisscholen met totaal  5568 leerlingen. 
Begeleiding en testen van 1401 op HIV en 1209 mensen op tuberculose. 
Seminars over gender gerelateerd geweld met dorpsoudsten, Boda Boda rijders, kinderbeschermers 
en veel ouders van basisschoolleerlingen. Preventie zwangerschap tieners 
Education and Vocational Training 
In de twee eigen kleuterscholen hebben we in totaal 161 leerlingen, 83 meisjes en 78 jongens 
Een totaal van 107 gingen over naar klas 1 van de lagere school  
We ondersteunden 3 op de middelbare school en 8 leerlingen op het beroepsonderwijs 
Food, Medical and nutrition support for people living with HIV/AIDS 
(Voedsel-, medische en voedingsondersteuning voor mensen met hiv/aids) 
Ondersteuning voor 13 huishoudens 
Aanvulling basis behoeften voor 75 kinderen met HIV 
Medische ondersteuning voor 66 volwassenen met infecties. 
Voedselondersteuning voor 45 individuele volwassenen 
  

 

 

Uit de december brief van Father Bert 

Afgelopen maand is snel voorbij gegaan. In het begin van de maand 
moest ik in de buurt zijn van Lamu voor een functie. Het is vlot gegaan 
hoewel met veel opstoppingen. In het 2de gedeelte van de reis waren 
wel 5 wegversperringen, sommige met politiemensen en andere met 
het leger. Het blijft oppassen i.v.m.de alshabaab die nog steeds 
verborgen zit in de bossen rondom. In ieder geval mocht ik overal 
doorrijden. Sommige vroegen: durf je zo alleen te gaan? Mijn 
antwoord: nee hoor. Ik ga met O.L. Heer. Nou dan, rij maar door. Zo 
gaat dat hier. Langs de weg waren verschillende karkassen van koeien, 
gestorven door de droogte en gebrek aan water. Sindsdien hebben we 
wel wat regen gehad maar toch niet voldoende. Poelen en meertjes 



 
 

zijn opgedroogd en nu hebben we het probleem dat de wilde beesten zich gaan verplaatsen en 
last veroorzaken: buffels, nijlpaarden, ook olifanten zoeken nieuwe plaatsen op. Dat is wel 
lastig vooral in het gebied van Lamu en in de buurt van Tsavopark. 
Dat is allemaal ongemak in de natuur maar er is ook veel ellende veroorzaakt door de mensen. Ik 
denk nu vooral aan het aantal mensen die dit jaar gestorven zijn in het verkeer:3300 verongelukt en ik 
weet niet hoeveel gewonden. Dan nog 900 motorrijders 
 

 

 
Projecten. Er is een verzoek ontvangen voor schooluniformen, bestemd voor leerlingen van de 
kleuterschool in Muyeye. Deze school is nu door de parochie aldaar overgenomen. Maar als de 
leerlingen doorstromen naar het primary onderwijs hebben ze uniformen nodig. Die worden niet 
door de congregatie betaald. Het gaat dit jaar om 60 leerlingen, totale kosten ongeveer 1250 euro. 
Het plan is om dit eerst aan de zusters van de congregatie ‘Alles voor allen’ in Breda te vragen.  
 
Financiën. Het saldo is momenteel 9230 Euro. Er is in 2021 nog geen geld overgemaakt voor de 
studenten die door HOMICO gesponsord worden. Het wacht tot de opleidingen weer starten.  
Wel is er aanvraag ontvangen via Father Bert voor de ondersteuning van 10 studenten van de 
Motolese vakschool. Dit past in onze doelstelling en we zullen de kosten ad €2340 overmaken. In 
2021 hebben we ook studenten daar geholpen.  
Een van hen, Brenda Mueni schrijft:  
I am honored to have been selected as the recipient of your support. Thank you for your generosity 
which has allow me to continue my studies. I am soon completing my studies thanks to you.May God 
bless you.. 
 

 

 
 
Garden Madunguni. De zusters gaan die 
beheren maar er zijn moeilijkheden met 
irrigatie en waterputten. SUN is bereid te 
bemiddelen bij zoeken naar sponsoren om 
dit probleem op te lossen. Maar dan moet 
er wel een degelijk bedrijfsplan komen. De 
waterputten zijn niet diep genoeg geslagen 
waardoor het water te zilt is voor de 
meeste gewassen.  
 

 
 
 

Bestuur:   
Kees Buijs (voorzitter), Willemien Buijs (penningmeester), Rob Suurmond (secretaris), 
Henk Bakker (Public Relations), Paul Versluis (lid). 
Adres: SUN for Malindi, Buitenerf 23A, 4824 HA BREDA,  
email  Sunformalindi@ziggo.nl  , website www.sun4malindi.net 
Bankrekening NL19 RABO 0114 1315 62 t.n.v SUN for Malindi 
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