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Beste GEF supporter,
In deze nieuwsbrief hadden we uitgebreid
willen vertellen over de reis naar onze
projecten die we in maart gemaakt zouden
hebben met 21 leerlingen van het ISW
Hoogeland. Alle koffers met boeken, kleding,
en andere nuttige zaken stonden al ingepakt,
maar toen gooide het Coronavirus helaas roet
in het eten…. Wel konden ondanks COVID-19
de werkzaamheden aan het dak van Henny’s
Children’s Home doorgaan! Daarover en meer
leest u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Corona in Kenia
Het Coronavirus heeft ook Afrika bereikt. Het
lijkt er op dit moment nog steeds op dat het
aantal besmettingen in dit continent meevalt.
Men denkt dat dit het geval is dankzij de
lagere gemiddelde leeftijd van de bevolking
en het feit dat er minder mensen zijn met
obesitas. Op vrijdag 13 maart, precies op de
dag dat we eigenlijk zouden vertrekken naar
Kenia met de leerlingen van het ISW
Hoogeland, werd in Kenia het eerste officiële
coronageval geconstateerd. Meteen werden
er door de overheid maatregelen genomen en
moesten op 16 maart alle scholen dicht. Ook
Henny’s Academy (HA) moest haar deuren
sluiten en alle leerlingen naar huis sturen.
Helaas was het ook niet toegestaan om alle
meisjes in Henny’s Children’s Home (HCH) te
laten blijven dus moesten ze terug naar hun
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‘guardians’, dat wil zeggen naar familie die ze
nog hebben of naar door de overheid
aangewezen voogden. De leerkrachten van HA
houden waar mogelijk contact met de
leerlingen en geven hen huiswerk zodat ze zo
weinig mogelijk achterstand oplopen. Op dit
moment zijn er nog 8 meisjes in HCH, zij
hebben geen (veilige) plek of familie waar ze
heen kunnen. Wanneer de scholen weer open
gaan is nog niet bekend.

Vervanging dak HCH
Bij de bouw van Henny’s Children’s Home in
2011 besloten we het dak te bedekken met
zogenaamde ‘makuti’. Dit is een authentieke
dakbedekking
van bladeren en
takken,
die
minstens
15
jaar
zou
voldoen. Helaas
bleek dat niet
het geval en
ontstond er op
steeds
meer
plekken in het
huis
lekkage.
Daarom hebben
we,
mede
dankzij
de
opbrengst van de GEF Kenya Classic 2019
fietstocht, een nieuw dak kunnen realiseren,
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bestaande uit
de
duurdere
maar eveneens
duurzame
aluminium
golfplaten. We
wilden
wel
graag
de
dakconstructie
behouden,
alleen moest
de nok van het
dak wel wat
verlaagd
worden. Vervolgens werd dit bedekt met
isolatiemateriaal, waarna de golfplaten erop
bevestigd kon worden. Om genoeg daglicht te
vangen, werden er extra dakramen in
gemaakt. Het resultaat mag er zijn!

Kippenhok:
Eind 2019 is er op Henny’s Academy een
kippenhok gebouwd en sinds dit voorjaar
lopen er ook echt kippen in! Behalve dat het
voor de leerlingen natuurlijk enorm leuk én

leerzaam is, kunnen de leerlingen en staff
straks genieten van een lekker eitje!
Met dank aan ‘ome Wim’!

Even voorstellen:
Dit keer stellen we graag Caroline Mithamoh
voor. Zij is onze ‘matron’ oftewel huismoeder
in Henny’s Children’s Home sinds oktober
2018. Het was voor haar wel even schrikken
toen ze voor het eerst kennismaakte met de
70 meiden van
HCH… niet omdat
ze zo vervelend
waren,
maar
omdat ze zoveel
herrie maakten!
Caroline werkte
hiervoor namelijk
16 jaar als matron
voor doofstomme
kinderen!
Ze
moest dus even
wennen,
maar
geniet nu van elk moment met de meisjes en
het gemak waarmee ze met hen kan
communiceren. Caroline is 45 jaar oud, is
getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen. Ze
houdt heel erg van rijst en eet verder altijd
wat de pot schaft. Ze vindt het fijn om naar
muziek te luisteren en speelt graag volleybal.
Caroline woont bij de meisjes in Henny’s
Children’s Home en kan zo te allen tijde snel
signaleren waar de meisjes behoefte aan
hebben en daarop inspelen.

Donaties
Om elk jaar opnieuw de meisjes die we
opvangen in hun basisbehoeften te kunnen
voorzien en te kunnen investeren in projecten
als een dak 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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