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‘Vrede zij met u’ 

Zo kwam Hij binnen 

Een diepe betekenis 

Een simpele taal 

 

Vrede zij met u 

Dat zijn van die zinnen  

die klinken heel anders 

dan 

dag allemaal. 

 
Uit: Gebedenboek 
Toon Hermans 

 
Hoewel Kerst al voorbij is als u dit leest, hopen en verwachten we dat het ‘LICHT’ komend jaar blijft 
schijnen en wensen wij sponsors, donateurs, belangstellenden en last but not least de mensen in 
Malindi een gezegend nieuwjaar.  
 

 

 

 
  

Foto van kinderen die toegelaten zijn tot de basisschool. Met schooluniformen gedoneerd door de 

congregatie ‘Alles voor allen’ in Breda! 

Er zijn nog kinderen afwezig omdat ze door lange de covid sluiting naar elders zijn vertrokken. De 

start van het nieuwe schooljaar is nu veranderd van begin van het kalenderjaar naar midden jaar om 

de kinderen en ouders tegemoet te komen.    



 
 

 

 

 
 
Garden Madunguni.  
Het gaat nu hard in de garden. De werkzaamheden zijn zo goed als gereed mede door onze financiële 
bijdrage en er is al oogst dankzij de nieuwe waterput. Sr Norah het hoofd van de school  ‘Small 
Home‘ voor gehandicapte kinderen voor wie de garden is opgericht schrijft: 
 
Hello, this is Sr Norah from Malindi-Kenya. I got your contact info from Fr Albert our Vica and  parish 
priest. He has been of great help in sustaining our farm through the support from people of good will. 
I'm happy and thank God for you because you have been one of them! We have a home for children 
with special physical needs and we are hoping to sustain the home by sustainable agriculture. 
Fr. Bert has been helping especially fundraising and we have sunk the borehole, now building the 
water tanks tower. The farm has started picking up since we have water and have managed to 
cultivate. We are using the generator to pump which is not cost effective. We have hopes of installing 
solar panels to cut the cost of fuel pump. We thank God for your generous support. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Bestuur:   
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Henk Bakker (Public Relations), Paul Versluis (lid). 
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email  Sunformalindi@ziggo.nl  , website www.sun4malindi.net 
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