
View this email in your browser            Forward to a friend

Nieuwsbrief juli '21                             

Beste donateur/sponsor/ geïnteresseerde,

Situatie Kenia en corona 

Begin van het jaar zijn de scholen weer opengegaan en de kinderen gaan gelukkig weer naar

school. Na zeven weken vakantie, waarin examens zijn gedaan, zijn de scholen op 10 mei weer

gestart tot medio juli. Dan eindigt het schooljaar 2020 en het schooljaar 2021 start rond 27 juli. 

De situatie omtrent corona verslechterde begin van het jaar, maar lijkt nu iets te verbeteren. De

lockdown is ongeveer twee maanden geleden opgeheven. De Covid-19 besmettingen zijn

gedaald van 1.500 per dag in maart naar 86 per dag op 16 mei. Momenteel is echter weer een

stijging te zien naar 376 nieuwe gevallen op 1 juli. Hoe betrouwbaar de door de overheid

gepubliceerde cijfers zijn, blijft de vraag. 

Link voor covid update Kenia: https://www.facebook.com/MinstryofHealthKE/. 

De ziekenhuizen liggen nog aardig vol. Er zijn 930.000 vaccinaties gezet op een bevolking van

bijna 50 miljoen. 

Helaas laten veel mensen zich niet vaccineren omdat ze bang zijn voor bijwerkingen.

Tijd voor een feestje!
Vincent heeft zijn diploma gehaald met
mooie resultaten! En dit moest gevierd
worden met een klein feestje met zijn
Upendo-vrienden Ibrahim en James. 

Upendo in een andere vorm

Omtrent de laatste stand van zaken met Upendo zijn onze vaste donateurs en sponsors al

uitgebreid op de hoogte gesteld. In deze nieuwsbrief zal ook een update gegeven worden voor de

geïnteresseerden die nog niet van deze informatie waren voorzien. 

De afgelopen twee jaren zijn er meerdere ontwikkelingen geweest die van grote invloed zijn op

Upendo in haar oorspronkelijke vorm.  Wijziging van financiering van scholen vanuit de overheid,

het aangepaste beleid ten aanzien van weeshuizen en de strenge coronamaatregelen van de

afgelopen anderhalf jaar. Door de bovengenoemde ontwikkelingen zijn we vanaf 2019 bezig

geweest om alle kinderen bij gastgezinnen onder te brengen, en dat is ook gelukt! Wij steunen

deze gezinnen met voedselpakketten, empowerment en betalen alle kosten voor onderwijs. In

principe t/m de middelbare school resp. een beroepsopleiding. Gezien de populatie zal deze steun

zeker nog 10 jaar nodig zijn. Er zijn nu geen kinderen meer in het Upendohome, en we hebben

moeten besluiten om de grond en gebouwen te gaan verkopen. Wij blijven doorgaan tot we zeker

weten dat de Upendokinderen hun plek in de maatschappij hebben gevonden. Wij blijven ook op

de hoogte van het wel en wee van de kinderen en blijven onze donateurs informeren. 

Velen hebben ons de afgelopen jaren gesteund met de financiering van Upendo. Daarvoor zijn wij

en de kinderen u allen heel dankbaar. Gezien de huidige situatie maken wij dit jaar nog kosten en
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stellen wij het zeer op prijs als uw steun nog in 2021 voortduurt. Op basis van onze verwachting

zal de verkoop dit jaar/begin 2022 afgerond kunnen worden en zal de opbrengst voldoende zijn

om een fonds te vormen waaruit de toekomstige begeleidings-/scholingskosten betaald kunnen

worden. 
  
Daraja gaat door om de komende jaren te zorgen voor de begeleiding van de gastgezinnen en de

30 Upendokinderen. Wij hebben de intentie om u te blijven informeren over het wel en wee van de

gezinnen en de kinderen.

Nieuwe kleding en voedselpakketen gekocht van de kerstactie 
Wij willen graag alle mensen die hebben bijgedragen aan de kerstactie bedanken!
Hierbij foto's van de kinderen in hun nieuwe kleren of met voedselpakketten die we
nog extra hebben kunnen kopen. De cadeaus konden in januari gekocht en gegeven
worden. 

Nog meer voedselpakketten  
Om de kinderen en gezinnen een hart onder de riem te steken voorzien we ze regelmatig met

voedselpaketten. Hieronder een paar foto's van maart. In maart kwamen Fatma, Ibrahim, Raphel,

Mercyline, Vincent, Mishi, Hawa, Amin, Rashid, Sunday, James, Grace, Mercy, Tatu, Mariam,



Mwanaidi, Irene, Angel, Juliet, Henry, Lucky, Baraka, Caro Dama, Penninah en Happy langs.

Sommige van de kinderen haalden het pakket meteen ook voor een broer of zus op. Hieronder

slechts een paar foto's. In april hebben we wederom geld ingezameld voor voedselpakketten. 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Stichting Daraja for Children
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