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Beste GEF supporter,
Met deze derde nieuwsbrief willen we je
graag informeren over de GEF Kenya Classic
wat een groot succes in geworden! Verder
nieuws
over
de
waterput
en
de
hoofdonderwijzer van Henny’s Academy die
zich voorstelt. Veel leesplezier!

GEF Kenya Classic
Van donderdag 17 oktober
tot zondag 27 oktober zijn
we met 82 mensen naar
Afrika afgereisd om onze
projecten te bezoeken.
Maar voordat dat zover was, hebben de
deelnemers meer dan 500 km afgelegd op de
mountainbike! Het begon allemaal in
Tanzania aan de voet van de Kilimanjaro, de
hoogste berg van Afrika. Het was meteen een
ware uitdaging want door regenval was het
spekglad en modderige op de flanken van
deze berg. Dus moest er soms afgestapt
worden en een jeep uit de modder geduwd
worden.

Een bijzondere ervaring was het om door
Nationaal Park Tsavo West te fietsen langs
olifanten, giraffen en zebra’s! Verder zaten er
in de route een aantal pittige beklimmingen
zoals die bij Taita Hills waar iedereen tot het
uiterste is gegaan om deze 1.800 meter hoge
berg te bedwingen. Met applaus werd
iedereen als een held ontvangen boven op de
berg!
Het kook- en logistieke team had ook een
uitdaging want om elke dag weer een ontbijt,
lunch en diner te verzorgen voor 100 mensen
op een plek waar eten niet makkelijk
voorhanden was, viel niet altijd mee. Ook
moest elke dag het hele kamp weer af- en
opgebouwd worden.
Na een aantal dagen kwamen we aan bij onze
projecten in Kwale waar we groots werden
onthaald door alle leerlingen en staff van
Henny’s Academy.

De deelnemers konden ervaren dat met steun
van velen uit het Westland en omgeving een
school is neergezet waar kwalitatief goed
onderwijs verzorgd wordt. Ook hebben we
Henny’s Children’s Home bezocht en zijn we
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met de weesmeisjes een stuk gaan wandelen
naar een fantastisch mooi punt met uitzicht
over de hele Shimba Hills vallei. Na nog een
dag met veel plezier, schoolafsluiting, spel,

wel water zou worden gevonden, was het
lastig om een bedrijf te vinden die deze
uitdaging aan wilde gaan. Maar het is gelukt
en binnenkort kan de waterput zijn werk gaan
doen bij school! Zodra deze waterput goed
werkt, zullen we eenzelfde put bij Henny’s
Children’s Home realiseren.

Even voorstellen:
Hieronder stelt het hoofd van Henny’s
Academy zich voor:

dans
en
contact
tussen
leerlingen,
medewerkers van de projecten en de
deelnemers van de GEF Kenya Classic 2019,
vertrokken we voor de laatste etappe van
onze uitdagende fietstocht. Dat bleek een
zware en modderige route maar met vele
enthousiaste
en
behulpzame
kindjes
onderweg werd het een mooie tocht. Moe
maar voldaan kwamen we aan op het strand
waar we in onze fietstenues een duik namen
in de Indische Oceaan om het behalen van
deze “barre tocht” te vieren! Op de
afsluitende avond werd de voorlopige
opbrengst van deze sponsortocht bekend
gemaakt. Inmiddels zijn we weer een aantal
weken verder en tijdens de reünie op 6
december j.l. werd het eindbedrag onthuld:
€ 101.473,-!! Wij zijn ontzettend trots en blij
met dit fantastische en overweldigende
bedrag!

Waterput
We hebben goed
nieuws: er is
water bij onze
school, Henny’s
Academy! Het
had nogal wat
voeten in de
aarde voordat
er met boren
werd
gestart.
Omdat het niet
zeker was of er
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“My
name
is
Wycliffe Munga.
I am 47 years old,
married and father
of 2 sons. My
youngest son is just
one week old. I am
a
teacher
by
profession, I have
been teaching for
over 20 years and
have a big passion
for kids. Since the start of Henny’s Academy
in 2017 I am principal at this primary school,
so leading a team of wonderful teachers is my
daily job. The kids who visit our school are
between 3 and 14 years of age. Our goal is to
provide the kids with a good base so that they
are able to continue a good secondary school
and have a bright future!
Furthermore I enjoy music, dancing and
watching football. I also like to travel and
meet new people.”

Donaties
Om elk jaar opnieuw de meisjes die we
opvangen in hun basisbehoeften te kunnen
voorzien en te kunnen investeren in projecten
als een waterput of een community cooker,
blijft geld hard nodig. Wil je ons financieel
(blijven) steunen, ga dan naar onze website
waar je gemakkelijk direct een bedrag kunt
doneren! Wij zijn blij met elk bedrag!
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