
 
 

     

Nieuwsbrief 13  juli 2022 

 
 

 

 
In deze nieuwsbrief leest u over wat maatschappelijk werker Paul motiveert, over wat onze steun 
betekent voor een aantal studenten aan de vakschool en over de garden in Madunguni. 
 

 

 
Paul  Njoroge, Social worker St Vincent de Paul charity program : 
 

‘Sinds mijn kindertijd heb ik een passie om met kwetsbare groepen te 
werken’. 
  
De afgelopen zeven jaar heb ik gewerkt met mensen met hiv in de regio  

Malindi. Ik heb me gerealiseerd dat deze mensen veel liefde, zorg, 

morele & psychosociale steun nodig hebben. Mensen met hiv ervaren 

stigmatisering en discriminatie en krijgen minder steun van de 

gemeenschap en familieleden. Vanwege het genoemde, leven de 

meeste van hen in extreme armoede en afhankelijkheid. De uitbraak 

van covid-19 trof de meeste mensen die in een hiv/aids-huis woonden, 

omdat mensen bang zijn om met anderen om te gaan, omdat iedereen 

een covid-19-verdachte was. Verbod door de regering op sociale bijeenkomsten en afstand nemen, 

had gevolgen voor bijna iedereen, aangezien de meeste mensen hun baan verloren. Gevallen van 

huiselijk geweld waren alarmerend omdat bijna iedereen een tijdje binnen bleef, wat huisbezoek bij 

mensen met hiv/aids belemmerde. Toen we zagen dat er zoveel getroffen mensen waren, zijn we 

samen met de andere medewerkers begonnen met het bezoeken van families van onze kinderen in 

het ECDE-centrum en ook mensen  met hiv, om de meest getroffenen te identificeren. We gaven 

voedsel aan kwetsbare gezinnen en maandverband aan meisjes. We waren door omstandigheden 

gedwongen om kinderen met hiv/aids uit te nodigen voor seminars over COVID-19. We hebben de 

gemeenschap ook geïnformeerd over het juiste gebruik van covid maskers.   

 

 

Uit de brief van Father Bert 

……….De prijzen zijn flink gestegen. En zodoende zijn ook levensmiddelen en 
andere dingen flink omhoog gegaan vanwege transportkosten. 
Verder gaan de politieke strubbelingen gewoon door. Grote bijeenkomsten waar 
mensen naar toe gaan met de verwachting dat ze wat geld toegestopt zullen 
krijgen. De leiders schijnen geen benul te hebben met de grote droogte in het 
noorden van het land: alles verdord en de veestapel verdwenen. Er wordt vanuit 
de regering geen hulp geboden want die hebben het te druk met hun politieke 
toekomst. Het is erg hoor. De scholen zijn weer open: maar er zijn geen voldoende 

schoollokalen en een tekort van 114.481 onderwijzers. Hoe dat allemaal opgelost moet worden mag 
joost weten…… 



 
 

Nog zowat 30 dagen en dan zijn de verkiezingen hier. Overal vergaderingen, bijeenkomsten, af en toe 
een potje vechten. Natuurlijk veel valse beloften voorgeschoteld en nu maar afwachten wat het zal 
worden. In Kenya hebben veel mensen het moeilijk. Prijzen van alles gaan flink omhoog en veel 
mensen zijn zonder werk. Ik snap niet hoe de mensen het klaarspelen om alles te bekostigen, maar ze 
spelen het klaar.  
 
 

 

 
Van de 7 leerlingen van de vakschool die we geholpen hebben met schoolgeld  hier nog een inkijkje in 
de noodzaak van hulp.  

 
‘My parents is aged and are fobiess………….’ 
 
Ik ben Eunistiner Furaha Kahindi en studeer voor horeca medewerkster aan de 
Motolese  vakschool. Ons gezin bestaat uit 6 meisjes en 3 jongens. Ik ben de 
jongste. Mijn ouders zijn oud en hebben psychische problemen en kunnen geen 
schoolgeld betalen. Daarom smeek ik u mij te helpen met het schoolgeld van Ksh 
24.000 zodat ik mijn opleiding kan afmaken. 
 

 
 

 
Projecten.  
 
Schooluniformen. Het verzoek aan de congregatie ‘Alles voor allen’ in Breda om de 60 
schooluniformen, bestemd voor leerlingen van de kleuterscholen in Kisumu en Muyeye, te 
financieren is gehonoreerd. Ze doneren het benodigde bedrag van € 1250. Hartelijk dank! Het bedrag 
is inmiddels overgemaakt naar Kenia via Mill-Hill. 
 
Garden Madunguni. De totale kosten voor verbetering van de watervoorziening zijn begroot op 
€6700. HOMICO is bereid voor € 2900 bij te dragen. Onder voorwaarde dat het project onder 
professionele begeleiding aangepakt wordt is SUN bereid de rest van € 3800 te financieren. De 
betaling zal in 3 termijnen gebeuren. Geld voor de volgend fase wordt uitbetaald als de vorige gereed 
is. 
 

 

 
Financiën. Het saldo is heden € 6718. Aan alle verplichtingen voor 2022 is voldaan. De eerste termijn 
voor de garden van € 1000 is hier nog niet bij inbegrepen. 
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