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Nieuws uit Kenia
Inmiddels is het in Kenia ook kerstvakantie en hoeven de kinderen dus even niet naar school. In Kenia bestaat er de
regel dat kinderen in weeshuizen zo veel als mogelijk naar hun familie teruggaan. Dit is dan ook de reden waarom bijna
alle kinderen nu naar hun zogeheten "guardians" gaan voor de vakantie. De guardian kan bijvoorbeeld een oma of een
verder familielid zijn. Het contact onderhouden met de familie is belangrijk voor de eigen identiteit van de kinderen
zelf, maar ook voor het onderhouden van banden met hun oorspronkelijke cultuur. Daarnaast willen we natuurlijk dat
de kinderen later eigen gezinnen kunnen vormen en dus ook zien hoe het anders kan dan het leven in een childrens
home. Voor meerdere doeleinden is het terugkeren naar de guardians in de vakanties dus zeer geschikt! Tot slot vinden
de kinderen het vaak ook heel leuk om hun eventuele familieleden weer te zien!

Aan het werk op de boerderij
De kinderen vinden het hartstikke leuk om samen met de farmer of met de social worker aan de slag te gaan op de
boerderij. Zo leren de kinderen ook hoe je zaadjes moet planten, en bijvoorbeeld tomaten moeten laten groeien. Nuttige
kennis dus voor de kinderen om te vergaren ook voor het latere leven!

De eerste Keniaanse nieuwsbrief!
De eerste nieuwsbrief van het Upendo Junior Reporters team is een feit! Ze hebben het over de traditionele en
moderne Keniaanse kledingstijl. Super knap van Fatma en Vincent.

Op naar de kerk!
De "seventh-day children" gaan saampjes
op zaterdag naar de kerk. Ze trekken hun
mooiste kledij aan en gaan op pad.

Onze kerstactie loopt dit jaar tot en met oudejaarsavond:

🎄🎅KERST

IN

K E N I A 🎅🎄

Met het oog op kerst willen wij onze kinderen een nuttig maar ook leuk kerstcadeau geven🎁🎁.
Dit jaar zal het geld aan twee doeleinden voor de kinderen worden besteed 👕📚.
Ten eerste gaat een deel naar kledingstukken voor de kinderen waar nodig. Ook in Kenia doet men hun
best om er met kerst mooi en verzorgd uit te zien. Daarom is dit een ideale gelegenheid om voor mooie
nieuwe kledingstukken geld in te zamelen.
Ten tweede zal een deel van het geld gaan naar nieuwe Engelse leesboeken. De kinderen vinden de
leesboekjes fantastisch, en gaan hier helemaal in op. Een educatief en leuk kerstcadeau dus😍!
Vanaf 5 euro kunnen wij al op zoek gaan naar een kledingstuk of een leesboek. Dus alle kleine beetjes
helpen! Wil jij een kind een nuttig kerstcadeau geven🎁? Dit is je kans!

Alsnog een kerstcadeau geven? Klik hier!

Het bestuur hoopt dat u een fijne kerst heeft gehad en wenst u een gelukkig nieuw jaar toe.
Marieke Clotscher, Peter Hoogvliet, HansJan Adriaens, Claire de Graaf, Natasja Maas en Linda
Steenvoorden.
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