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Karibuni sana
Nieuws uit Kenia
Ons bestuurslid Natasja Maas is in augustus een week in Kenia bij Upendo geweest. Hierbij
een verslag van haar over hoe het was op Upendo:
Autie Natasjaaaaa……Karibu!!! Op het moment dat ik
van de “boda boda” (motertaxi) afstap komen de
kinderen op mij afrennen en krijg ik volop knuffels. Het is
de laatste schooldag voor de vakantie en we zijn samen
met de maatschappelijk werker, Duncan, mee naar school
om de kinderen op te halen. Een warmer welkom kan je
niet wensen! Mijn tante die mee is krijgt direct ook van
alle kinderen een knuffel. Met z’n allen reizen we terug in een nu overvolle “Matatu”. Wat
maakt het uit… De sfeer is gezet: de avond verloopt met spelletjes en dansjes met elkaar. Het
was een topavond!
Op school krijg ik nog de mogelijkheid om met de onderdirecteur te praten. Hij vertelt
hoe trots hij is op de kinderen en op Upendo Childrens Home. De kinderen zijn vrolijk,
werken goed en serieus en daarnaast geeft hij het Upendo management en Duncan veel
complimenten voor hun betrokkenheid. Leuk om te horen allemaal natuurlijk.
Dit is mijn tweede tripje naar Upendo home. Vorig jaar ben ik slechts een dag gegaan
om kennis te maken. Dit keer ben ik er een volle week in mijn rol als nieuw vrijwillig
bestuurslid van Stichting Daraja. Het Keniaanse bestuur en het Nederlandse bestuur bestaat
in het totaal uit 9 vrijwilligers die zich inzetten om de kinderen in Upendo Childrens Home,
opgericht door Marieke Clotscher, een veilig huis en een goede schoolcarrière te bieden. Het
is bijzonder om hier deel van uit te maken. Tijdens deze trip spreek ik met iedereen die zich
dagelijks met veel liefde inzet voor deze kinderen. Ik heb een meeting met het Keniaanse
bestuur en ik heb de kans om naar de ‘village’ van drie
zusjes in het huis te gaan: Mwanaidi, Mariam en Tatu.
Mwanaidi, de oudste van het stel, reist mee om ons aan
haar overgroot oma en oma voor te stellen. Beide
dames zijn al flink op leeftijd en getekend door een hard
leven maar vol met liefde voor de (achter)kleinkinderen.
We worden hartelijk ontvangen en mogen genieten van
mais en thee.
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Tijdens de schoolvakanties verblijven de kinderen in het dorp om een band met hun
familie op te bouwen én om het leven in de rurale gemeenschap te leren kennen. Eenmaal
naar de middelbare school – welke bijna altijd intern is – verlaten de kinderen Upendo en
verblijven ze tijdens de vakanties bij de familie. Het verschil qua welvaart en mogelijkheden
die Upendo biedt en het leven in het dorp is best groot. Ik realiseer mij dat deze kinderen de
kans hebben om het leven in armoede te ontstijgen en iets kunnen gaan betekenen voor hun
gemeenschap. Mooi en belangrijk hoe Stichting Daraja en het Keniaanse bestuur zich
inzetten om de financiën te verzorgen voor een
goede schoolcarrière voor alle kinderen!!
Op de laatste dag van ons bezoek zijn we
meegegaan met het jaarlijks uitje van de kinderen:
zwemmen in een groot zwembad in Watamu!
Volop pret met ballen, bommetjes en elkaar helpen
te leren zwemmen.
En helaas kwam toen het afscheid. Het
was een bijzondere reis met veel mooie momenten en ontmoetingen. Ik ben zeer onder de
indruk hoe het Keniaanse team het huis vol liefde leidt en ik ben trots op iedereen die hieraan
bijdraagt.

Karibu tena,
Natasja Maas
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Verjaardagsfeestje in Kenia
Een leuke manier om je verjaardag te vieren is natuurlijk met
taart... Maar in ons huis hoort daar ook af en toe een
watergevecht voor de jarige jet bij! Dit was zo op de
verjaardag van Mwanaidi! Daarnaast zou het natuurlijk geen
Keniaans feestje zijn als er geen dansje werd gewaagd. Zie de
foto’s van dit leuke verjaardagsfeestje☺!

De pelgrimstocht volbracht!
Astrid en Marjan zijn twee vriendinnen die samen in
september 2010 zijn begonnen aan een pelgrimstocht naar
Santiago de Compostela. In totaal vier étappes hebben de
dames maar liefst 2950 kilometer gelopen voor ons goede
doel!! Dit is natuurlijk super knap van ze! Ze hebben het
gehele spoor van Jacobus gelopen. De dames hebben op 22
mei het officiële certificaat in ontvangst genomen. In totaal
hebben ze met de vier etappes 1797 euro opgehaald voor
Upendo Projects Kenya. Wij willen Marjan en Astrid
ontzettend bedanken voor dit genereuze gebaar, deze
knappe prestatie en dit onwijs mooie bedrag wat ze hebben
opgehaald!

Nieuwsbrief nr. 41
September 2018

Helpen koken in de keuken☺
Een paar leuke foto’s van de kinderen die de verzorgmama’s
helpen met koken! Mwanahawa rolt het deeg en Mishi bakt
het in de pan. Grace verzorgt samen met Tatu de avond-thee.
Wat een top-team zo, en wat ziet het er allemaal heerlijk uit!

Ook actief op Facebook!
Volg ons op Facebook voor leuke updates zoals de volgende posts op onze facebookpagina!
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Het nieuwe Upendo reporters team
Onze social worker Duncan is nog niet zolang bij Upendo maar heeft een groot hart voor de
kinderen. Hij is creatief en vol met ideeën. Toen Natasja er was kwamen ze op het idee om
een Upendo reporters team samen te stellen. ‘s Avonds legt hij het idee voor en al snel melden
zich een aantal kinderen. Iedereen krijgt een rol en al snel worden er ideeën voor artikelen
bedacht: Een interview met Lucky die inmiddels Upendo heeft verlaten en in de vakanties bij
familie woont. Een artikel over ‘traditionele’ en ‘moderne’ kleding in het huis en natuurlijk
een verslag van het aankomend tripje naar een groot zwembad in Watamu.
Door het vele animo was er snel een reporters team samengesteld! Zes kinderen gaan samen
met de social worker Duncan een nieuwsbrief maken!
Samen worden zij de junior Upendo reporters (hebben ze zelf bedacht)! Bij deze een foto van
de nieuwe groep samen met Natasja. De taken zijn als volgt verdeeld:
- Rachid: chef beeldediting,
- Fatouma: secretary van de groep,
- Vincent: hoofd ‘tekeningen’,
- Ibrahim: chef editor vr taal/ spelling,
- Carol: chef beeld editing (samen met
Rachid),
- Mwanaidi chef lay-out,
- Duncan de social worker: eindredacteur.

Met een vrolijke herfstige groet,
Marieke Clotscher, Peter Hoogvliet, HansJan Adriaens, Claire de Graaf, Natasja Maas en
Linda Steenvoorden
Stichting Daraja for Children
www.upendoprojectskenya.org & www.facebook.com/upendoprojectskenya

