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Karibuni sana

Nieuws uit Kenia 
Ons bestuurslid Natasja Maas over haar bezoek aan Upendo in februari:  

Afgelopen februari was mijn tweede bezoek aan het Upendo Childrens Home. Een spannend

bezoek want ook Upendo moet mee met het ‘nieuwe’ Keniaanse beleid waarbij kinderen sneller

gereïntegreerd worden bij familieleden. Kenia volgt daarmee internationaal onderzoek waaruit

blijkt dat kinderen zich beter hechten als zij (wanneer dat mogelijk is) in eigen gemeenschap

opgroeien. Dit zou ten goede komen aan het welzijn van het kind. Natuurlijk kunnen de

kinderen alleen gereïntegreerd worden als er een veilige plek voor hen is gevonden. Voor Upendo

betekent dit dat wij de gevonden familieleden mede in staat stellen deze plek te kunnen bieden.

Daarnaast blijft Upendo kinderen een warme, veilige plek bieden en organiseert Upendo

counseling waar nodig. Tijdens mijn bezoek heb ik met een aantal voogden van de kinderen een

mooi en openhartig gesprek gehad waarbij aandacht was voor de kansen en uitdagingen van dit

nieuwe beleid. Verder heb ik tijdens mijn bezoek de kinderen gevraagd om filmpjes te maken over

het reilen en zeilen op Upendo. Een mooi resultaat, namelijk de eerste echte Upendo film, is

hieronder te vinden. Zeker een kijk tip dus!

Onze Upendo Film

Je neemt met deze video een kijkje in het mooie thuis van de kinderen. De
kinderen geven je een rondleiding over het gehele terrein! Dus heb jij altijd al een

beeld willen krijgen hoe het er in ons huis aan toe gaat? Dit is je kans!

https://mailchi.mp/565133f30998/nieuwsbrief-42-december-247767?e=[UNIQID]
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=886a19bd3a59f17086a71b98a&id=7a13606f7d&e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=7dc4OQfuMBs


Nieuwe kinderen in ons weeshuis!
We hebben vier nieuwe kindjes uit één gezin in ons huis een plekje gegeven ♥  De broer en zussen

maken het goed in ons weeshuis. Het is erg leuk om te zien dat we ze nu al ontzettend hebben zien

groeien bij ons thuis! Eerst was de kleine Angel bijvoorbeeld nog wat sip. Echter heeft zij haar

plekje nu helemaal gevonden en zie je haar veel meer stralen. Daar doen we het voor! Hieronder

zijn foto's te zien van de broer en zussen.

Al onze kinderen krijgen goed onderwijs op de kleuterschool, basisschool en



middelbare school. Dit zijn de kinderen uit ons huis die naar de Baharini Primary
School gaan.

In hun vrije tijd helpen de kids lekker mee op de boerderij,
erg leuk en leerzaam! Hier zijn ze mais aan het planten :)

Informatiemiddag Daraja

Op 13 april dit jaar hadden wij weer onze informatiemiddag voor alle geinteresseerden. Het was
een gezellige en informatieve middag met een fijne opkomst.



Computers
gezocht!

De Upendo-kinderen moeten
natuurlijk ook meegaan met
de tijd! Daarom krijgen ze nu
ook computerles om te leren
hoe ze laptops en computers
moeten gebruiken.  We zijn
verder nog op zoek naar
sponsoren voor goede laptops
zodat we dit initiatief voort
kunnen zetten. Dus weet jij
bijvoorbeeld een bedrijf of
een persoon die ons
hiermee zou kunnen helpen?
Laat het ons dan weten
via info@darajahome.org

Met zijn alle met de
bus naar de
tandarts :)
Alle kinderen en mama's zijn
weer voor een controle naar
de tandarts geweest!
Dankzij Dutch Dental Care
die tandheelkundig
vrijwilligerswerk verichten in
Kenia worden de tanden van
onze kinderen jaarlijks goed
onderhouden. Dus weer veel
dank aan dit mooie project!

Kleren van het opgehaalde kerstgeld
Van het opgehaalde geld van de kerstactie zijn de kleren gekocht :) De jongens wilden heel graag
voetbalschoenen en de meisjes nieuwe kleding. Namens de kinderen en namens ons nogmaals erg
bedankt aan alle mensen die een donatie hebben gedaan! De kids zijn er super blij mee!

https://www.facebook.com/upendoprojectskenya/photos/a.193134594047454/2701452926548929/?type=3&theater
mailto:info@darajahome.org?subject=Sponsoring%20laptops


Hopelijk heeft u genoten van deze nieuwsbrief en kunnen we u snel weer leuke nieuwe
updates geven. 

Met vriendelijke groet,
Het huidige bestuur van Stichting Daraja for Children

Copyright © 2018; Upendo Projects Kenya, All rights reserved.

https://www.facebook.com/upendoprojectskenya/
http://www.upendoprojectskenya.org/


Onze email is: info@darajahome.org

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Upendo Projects Kenya · vlaskamp 86 · Den Haag, Zh 2592AC · Netherlands 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://upendoprojectskenya.us19.list-manage.com/about?u=886a19bd3a59f17086a71b98a&id=31c1836866&e=[UNIQID]&c=7a13606f7d
https://upendoprojectskenya.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=886a19bd3a59f17086a71b98a&id=31c1836866&e=[UNIQID]&c=7a13606f7d
https://upendoprojectskenya.us19.list-manage.com/profile?u=886a19bd3a59f17086a71b98a&id=31c1836866&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=886a19bd3a59f17086a71b98a&afl=1

