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Nieuwsbrief mei '22                 

Beste donateur/ sponsor/ geïnteresseerde,
Bij deze wordt u op de hoogte gesteld van de actualiteiten rondom de upendo
kinderen.  

Nieuws uit Kenia 
De Upendokinderen worden groot. De tijd is snel gegaan! 
Zojuist hebben vijf Upendokinderen de eindtoets van de basisschool afgerond. Zij zijn
alle vijf geslaagd op een gemiddeld tot ruim gemiddeld niveau. Zij zullen binnenkort
naar de middelbare school gaan om verder te leren. Van harte gefeliciteerd Mishi,
Mwanahawa, Grace, Mercy en Mariamu!!! 

Nog meer geslaagden! 
Onze oudste  jongens Lucky en Raphael hebben recent het eindexamen van de
middelbare school afgerond.  Ze zijn geslaagd voor het diploma KCSE ( Kenyan
Certificate of Secundary Education). Lucky heeft grade D gehaald, en gaat een
vakopleiding tot loodgieter volgen. Raphael heeft grade C behaald, en gaat de
opleiding Verpleegkunde doen. Daraja is bereid om aan de kosten van de
vervolgopleiding bij te dragen voor zover dit haalbaar en nodig is. 

https://mailchi.mp/14e8a7bd20dc/upendo-projects-kenya-nieuwsbrief-15430075?e=[UNIQID]
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=886a19bd3a59f17086a71b98a&id=4d9ae0edd8&e=[UNIQID]


Stand van zaken met het Upendohome 
Zoals we in onze nieuwsbrief van juli 2021 hebben geschreven zetten we alle
activiteiten voor de Upendokinderen voort. Alle kinderen zijn al geruime tijd bij
gastgezinnen ondergebracht waar ze deel uitmaken van de lokale gemeenschap. We
blijven de komende jaren de gezinnen en alle kinderen begeleiden en
(financieel)steunen bij hun opleiding. 
Upendohome is in de loop van 2021 in de verkoop gedaan. De opbrengst zal worden
gestort in een trustfund waaruit de komende jaren kosten voor de kinderen worden
gefinancierd. Het verkooptraject heeft helaas nog niet geleid tot een positief resultaat.
Belangrijke redenen zijn de economische gevolgen van de Covid-pandemie waardoor
investeringen worden vertraagd/uitgesteld. We hopen dat we in 2022 meer succes
hebben. 
We blijven onze donateurs informeren en hopen op uw blijvende steun. 
 

Meubels voor het goede doel!
We hebben verschillende goederen uit het Upendo Home gedoneerd. De meubels
hebben een goede bestemming gekregen. Zo zijn tafels en stoelen naar de Baharini
Primary en Nursury School gegaan. En de bedden naar verschillende gezinnen van de
kinderen zelf. Zie hieronder wat foto's. 

 



Een mooie opbrengst van de kerstactie, 
en een leuk uitje!
Onze kerstactie van afgelopen december heeft veel geld opgeleverd voor de kinderen.
Heel erg bedankt voor alle bijdragen! 

Onder andere ging het ingezamelde geld naar de jaarlijkse (Keniaanse) traditie om een
nieuw kledingstuk voor kerst te geven aan de kinderen. Daarnaast hebben we door
jullie bijdrage extra geld ingezameld, wat ook ten goede kon komen aan het jaarlijkse
uitje van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, ondanks dat ze weer
ondergebracht zijn bij hun guardians, deel uit blijven maken van elkaars leven. Als de
mogelijkheid er is organiseren wij daarom een jaarlijks uitje, waarbij de kinderen met
z'n alle iets leuks kunnen doen. De kinderen zijn naar het zwemparadijs Lambada in
Mtwapa geweest. Ze hebben hier heerlijk gegeten, gedronken, gespeeld en
gezwommen. De kinderen vonden het fantastisch om elkaar weer te zien en bij te
praten met hun Upendo broers en zussen. Verder heeft er nog een toespraak
plaatsgevonden over het belang van de schooldiscipline.  
Dank voor de mensen die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt. 

Bedankt voor het lezen, wij wensen alle lezers alle goeds toe. 
Met vriendelijke groet,

Stichting Daraja for Children


