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Nieuwsbrief december '21                 

Beste donateur/ sponsor/ geïnteresseerde,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie alvast fijne feestdagen wensen, en
op de hoogte houden van recente ontwikkelingen. In onze vorige
nieuwsbrief hebben we jullie al uitgebreid geïnformeerd over de aangepaste
vorm van Upendo. De komende jaren zijn wij van plan om te zorgen voor de
begeleiding van de Upendo-kinderen en hun guardians/ gezinnen. De
gezinnen worden opgezocht, er wordt gekeken hoe het met ze gaat, er wordt
van voedselpakketten voorzien, de schoolprestaties worden gemonitord, en
er wordt aan "empowerment" voor de gezinnen gedaan. Dit wordt
uitgevoerd door de manager van Upendo in Kenia zelf, waarmee Daraja
korte lijntjes houdt. 

Over corona en school
De corona situatie heeft ook in Kenia grote gevolgen voor het onderwijs. De
Upendokinderen hebben in dit jaar de sluiting van de scholen in 2020
moeten compenseren met kortere vakanties en verlenging van de trimesters.
De scholen sluiten nu pas op 23 december, vlak voor kerst.

De motivatie van met name de basisschool kinderen om te leren is
aanzienlijk afgenomen. Dat is duidelijk te zien aan de minder goede
schoolprestaties. De scholen blijken ook minder toetsmomenten
georganiseerd te hebben en rapporten met de leerresultaten zijn nauwelijks
afgegeven.

Wij hebben Betty, onze manager van Upendo, gevraagd om het contact met
de scholen te intensiveren en de guardians waar de kinderen in de dorpen
verblijven intensiever te betrekken bij de schoolprestaties van de kinderen.
Ook de opvang na schooltijd in het dorp vraagt meer aandacht.

De kinderen die middelbaar onderwijs volgen verblijven op boarding
schools waar voldoende zorg en toezicht is. Daar doen zich dan gelukkig
ook minder problemen voor.

We wensen onze Upendo kinderen een fijne en ontspannen Kerstvakantie
toe!

Twee leuke berichten van twee vrolijke
dames:
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Juliet in de patisserie!

Juliet volgt een vakopleiding patisserie
(/banketbakkerij). Deze opleiding
bestaat uit 4 onderdelen. Op de foto zie
je haar resultaten van het 1e deel. Een
mooi voorbeeld van onze Upendo
doelstelling om al onze kinderen
passende vervolgopleiding te bieden.
Juliet vindt het leuk en doet het super
goed!

Penninah 2e van haar klas! 
Dit is een foto van Penninah. Een blije
lach op haar gezicht, aangezien zij de
tweede beste van haar klas was
geworden. Dit stuurde een trotse Betty
naar ons. Penninah woont tegenwoordig
namelijk bij Betty. 

Kerstactie:
Kerstactie - nieuwe kleding als kerstcadeau! 

Een inmiddels, eveneens bij ons, welbekende kerst-traditie! Het is in Kenia
namelijk een traditie om mooie kleding aan te doen (en cadeau te geven) met
kerst. Daarom willen wij al onze kinderen graag weer een nieuw kledingstuk
cadeau geven. Help jij hier ook aan mee? Doneer dan een bijdrage voor een

kerstcadeau! 
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en gezond 2022 toe.

Stichting Daraja for Children
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