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Nieuwsbrief nov. '20                             

Laatste nieuws uit Kenya

Beste donateur/sponsor/ geïnteresseerde, 

Deze nieuwsbrief willen we wijden aan de situatie in Kenya, Upendo en de kinderen. 

Algemeen 

Sinds onze speciale Corona-nieuwsbrief van april is er weer veel veranderd. In Kenia zijn nog

steeds zeer strenge maatregelen van kracht die de economische en sociale spanwijdte van het land

te buiten gaan. Gezien de hechte familie- en tribale verbanden is het in voldoende mate hanteren

van de regels moeilijk. Wel lijken de medische effecten van het virus in Kenia (en ook Afrika)

milder te zijn dan in het westen. De scholen zijn nog steeds gesloten en alleen open voor de

klassen die voor hun eindexamen staan. 

Het is nog niet duidelijk of de scholen vanaf januari (nieuwe schooljaar) open kunnen gaan.

Helaas zijn er geen/nauwelijks mogelijkheden om online onderwijs te bieden. 

Het land en de mensen snakken naar een vaccin. Wanneer dat voor hen beschikbaar komt is zeer

ongewis, mede omdat de “rijke” wereld vrijwel de hele productie van 2021 heeft “geclaimd”. Het

is te hopen dat hiervoor een oplossing komt. 

De kinderen 

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn, in overleg met het Child Department, de laatste 6

kinderen gere-integreerd bij guardians, veelal (verre) familieleden. Deze herplaatsing wordt door

Upendo begeleid in de vorm van empowerment en sociale/ maatschappelijke ondersteuning. Voor

zover mogelijk worden deze families bezocht en in verband met Corona extra voorzien van

voedselpakketten. 

Voor alle families en kinderen worden de schoolkosten betaald door Upendo met de steun van

donateurs en sponsoren van Daraja. Wij hebben op ons genomen om voor de 27 Upendo kinderen

(minimaal) tot en met de middelbare school de schoolkosten te betalen. Daarna willen we de

kinderen de mogelijkheid geven tot een (vakgerichte) vervolgopleiding. We hopen dan ook dat

onze donateurs/ sponsoren ons de komende jaren zullen blijven steunen.
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Foto's van de kinderen die de voedselpakketten komen halen (september '20).

Het Upendo home

Zoals we in april al schreven is het Upendo home (tijdelijk) noodgedwongen gesloten. Dat zal

voorlopig ook zo blijven en niet alleen door de corona-pandemie. Een kleine staf blijft actief, de

farm (koeien, kippen, fruit) gaat gewoon door en mogelijk dat het Upendo-schooltje begin 2021

weer open kan/ mag. 



  

We zijn eerder geconfronteerd met een nieuw (nationaal) beleid ten aanzien van weeskinderen. De

overheid wil dat de bestaande weeshuizen zich omvormen tot opvang-/doorgangshuizen, waar

kinderen in problematische omstandigheden tijdelijk (max. 1 jaar) worden opgenomen en

vervolgens een oplossing wordt gezocht voor herplaatsing in gast-/pleeggezinnen binnen de

gemeenschap. Dit vraagt een zeer intensieve begeleiding waarbij diverse disciplines moeten

worden betrokken. 

Al vanaf de start in 2007 is het doel van het Upendo home geweest om een groep (wees-) kinderen

een kans te geven op te groeien in een veilige en zorgzame omgeving, en hen met scholing een

maximale kans te geven om een gezond en volwaardig leven te hebben. Alle Upendo kinderen zijn

gezond, volgen een passende opleiding en zijn nu opgenomen in een familieverband. Dat was, is,

en blijft ons doel! 

Het nieuwe beleid past feitelijk niet in de doelstelling van Upendo. We zijn niet uitgerust voor

deze taak en het zal ook betekenen dat er veel hogere kosten mee zijn gemoeid. Binnen de huidige

financiële mogelijkheden van Daraja als sponsor is dit niet haalbaar. 

Uiteraard blijven we de Upendokinderen en hun guardians de komende jaren financieel steunen.

Voor het Upendo home zoeken we momenteel naar een andere, bij voorkeur sociaal/

maatschappelijke, bestemming.

Dank aan onze trouwe sponsor 
Wij willen graag onze trouwe sponsor bedanken voor haar feestelijke donatie voor een geliefde

traktatie. De Upendo kinderen zijn dol op "Chapati", een soort pannenkoek die wordt gemaakt in

familieband en samen gegeten wordt. Het was hierdoor dus feest! Hier wordt iedereen blij van. 

Dit zijn twee foto's van Penninah.

Kerstactie 2020



Iedereen heeft het zwaar in deze periode. In het bijzonder ook onze kinderen in Kenia. Met het

oog op kerst willen wij hen graag een hart onder de riem steken.

Aangezien het traditie is in Kenia om met kerst nieuwe kleding te krijgen, willen wij graag voor

ieder kind iets nieuws kopen. Wil jij hierbij helpen? Voor slechts een tientje kunnen wij een mooi

kerstcadeau voor een kind kopen!

Wij wensen iedereen veel moed en gezondheid toe.

Stichting Daraja for Children

Copyright © 2020; Upendo Projects Kenya, All rights reserved. 

E-mail van onze secretaris: hansjanadriaens@hotmail.com

Ik doe graag een kerstbijdrage!

https://www.facebook.com/upendoprojectskenya/
http://www.upendoprojectskenya.org/
https://www.geef.nl/nl/actie/kerstactie-2020/donateurs
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