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Huidige situatie Nyabondo centrum

'A smile and a tear can be close to each other'.
Een mooie levensles van sister Ludovena, welke ze onlangs deelde met ons. Al
decennia zorgt ze vol wijsheid, betrokkenheid, gebed, professionaliteit en



integriteit voor alle kinderen op het Nyabondo centrum. Zoveel wijsheid hebben
wij al mogen delen met haar, zoveel respect voor haar, om te zien hoe ze het
centrum draaiende ziet te houden. Zoveel tegenslagen heeft ze moeten
verwerken, maar ten aller tijden was ze standvastig en dankbaar voor de hulp,
welke ze heeft mogen ontvangen vanuit Nederland.

De kinderen zijn op dit moment naar huis. Het voelt altijd even dubbel dat
kinderen naar huis gaan. Het is goed om de contacten te onderhouden met de
familie en andere gezinsleden. Aan de andere kant weten we dat kinderen vaak
verzwakt terug komen. Dit heeft te maken dat vele gezinnen in armoede
leven. Voor een kind is er die weken dat ze thuis zitten minder eten, geen
therapieën, veel kinderen zitten hele dagen binnen. Wanneer ze terug komen
op het centrum hebben ze vaak extra ondersteuning, medicatie en verzorging
nodig en dat  betekent ook meer uitgaves voor het centrum.

Een nieuw school jaar in Kenia start altijd in januari. Dit jaar is het echter
veranderd. Op 25 april start het nieuwe schooljaar. Ze hebben dit gedaan om
alles te kunnen afronden, wat door corona stil gelegd is. Voor het komend jaar
zijn de vakanties korter dan voorheen. Deze aanpassing vraagt direct ook een
uitdaging voor de ouders. Reistijden zijn vaak lang en kostbaar. Toekomst moet
uitwijzen of de ouders hieraan kunnen voldoen om op tijd hun kind terug te
brengen op het centrum. 

Het bestuur is ook al ruim 2 jaar niet meer op het centrum geweest, door
Covid-19. Vrijwilliger Hennie heeft het voornemen om in mei met vriendin
Corrie een paar weken te gaan. We hopen dat de minor studenten van
Windesheim Zwolle ook spoedig weer terug mogen zien op het centrum. 



Toekomst medewerkers 
 

Stichting Bondo Kids, is zich ook verder aan het oriënteren welke kans we de
verschillende medewerkers kunnen geven, om zich verder te ontwikkelen.
Een drietal medewerkers:
Evans Kiplagat - Clinical Office
Amos Masinde - Physiotherapist 
Ponplaus Agoro - Orthopedic Technologist
zijn op een 2 daagse cursus 'Stroke Rehabilitation'.
Verdieping over beroertes, welke georganiseerd werd door AMREF University
in Nairobi. Ze hebben hiervoor een certificaat behaald. Een mooi resultaat,
zodat er ook in de toekomst goede zorg en kwaliteit wordt gewaarborgd  op het
centrum.



 
 



 
Toekomst kinderen

 
Stichting Bondo Kids, is zich verder ook aan het oriënteren welke kans we de
aanwezige kinderen kunnen geven, na hun periode op het Nyabondo centrum.

Ruth Sharon Odhiambo en Lynnette Okumu zijn twee enthousiaste meiden, die
graag een kleine onderneming willen opstarten, maar ze missen financiële
ondersteuning.

‘Als ik één middel zou moeten kiezen waarmee armen uit de armoede kunnen
klimmen, dan is dat het krediet’, verklaarde Nobelprijswinnaar voor de vrede
Mohammad Yunus in een van zijn vele interviews. Een kleine moeite, een
hoopvolle toekomst voor keniaanse gezinnen.

Een lening aanvragen is niet makkelijk voor de mensen in Kenia. Voor veel
mensen in een minder kansrijke situatie zelfs onmogelijk. Microfinanciering
zorgt ervoor dat mensen in deze situaties aan de financiële middelen kunnen
komen om een stap vooruit te zetten. De microkredieten geven mensen in
ontwikkelingslanden niet alleen de kans om hun financiële situatie te
verbeteren, maar stimuleren ook de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.

Stichting Bondo kids wil verder onderzoeken wat de mogelijke samenwerking
kunnen zijn met andere bedrijven en banken die dit al jaren doen. Mogelijk
kunnen we dit ook inzetten voor andere kinderen die in het verleden op
Nyabondo centrum verbleven, zodat zij ook een onderneming kunnen starten.  
Wilt u op welke manier meedenken of meehelpen neem dan gerust contact op
met ons. info@bondokids.nl

 
 



Update Corona

De Keniaanse regering laat bijna alle corona beperkingen vallen. Er is weinig
tot geen corona in Kenia. Dat betekent dat men geen avond klok meer heeft,
alle vervoersmiddelen zijn weer beschikbaar. Ze hebben nog wel een
coronapas nodig om ergens binnen te komen. Het dragen van een mondkapje
wordt geadviseerd en bij binnenkomst in een gebouw worden de hygiënische
maatregelen genomen. De grenzen van Kenia zijn open voor toeristen. 

De stijgende inflatie treft ook het centrum. Het centrum heeft moeite om in hun
levensonderhoud te voorzien. We willen natuurlijk, ook de komende tijd alle
zeilen blijven bijzetten en de twee onderstaande projecten te blijven steunen,
zoals we dat de afgelopen jaren met uw hulp hebben kunnen doen.

1) Voedsel en Covid-19 materiaal
2) Salaris medewerkers 
                 

Het Nyabondo centrum stelt onze eindeloze en voortdurende steun zeer op
prijs. 

 
Mocht u geraakt zijn dan kunt u een bijdrage doneren op

Stichting Bondo Kids, NL 92 RABO 0 397370830
ovv. Voedsel en Covid-19 materiaal of Salaris Medewerkers.

Wij zullen er voor zorgen dat uw bijdragen op het juiste project komen. We
willen de binnengekomen bijdrage doorsturen op 1 mei 2022.



 

Interview met Benedict Otieno van Vocational training.
NAME: Benedict Otieno
CLASS: Knitting Department
COURSE: Knitting

What makes you happy?
Playing draft



 
If you could change one thing in your life, what would you do?
I would be a teacher
 
Who is your best friend and why?
Robert Oguna because he is always helping me in one way or the other like
giving me pocket money and buying a book and pen for me.
 
Where would you like to work when you are an adult?
I would like to be a knitting teacher anywhere in Kenya preferably at Nyabondo
Rehab centre
 
What is your biggest dream?
To be a teacher
 
Can you describe your day?

I wake up in the morning
I take a bath
Brush my teeth
Take my breakfast
Run to class to study till lunch time then I take my lunch and be back to
class until 4 o’clock, I break for games.                                                       
                                                                                                                     
      

Online Boodschappen doen via Doelshop.nl

Er zijn veel mensen die online hun wekelijkse boodschappen doen via Albert
Heijn of Jumbo

Wist u dat AH 1.31% doneert van uw aangekochte bedrag? 
Wist u dat Jumbo bestaande klanten 0.375% doneert wanneer u onder de

€115 koopt?
Wist u dat Plus €0.75 doneert bij elke bestelling en nieuwe klant €4,50
Wist u dat Coop bestaande klant 2.25% doneert en nieuwe klant 6%

Wist u dat Lild per bestelling 3,75% doneert! 

Dat tikt best lekker aan wanneer u iedere week uw bestellingen doet en het kost
u geen cent extra! De enige handeling die u kunt doen is via deze link u

boodschappen te boeken. 
http://www.bondo-kids.doelshop.nl/  



Doe uw online aankopen via één van de winkels aangesloten bij doelshop.nl.
Een deel van uw geld komt dan bij ons terecht als je ons kiest als te steunen

goed doel. Kies stichting Bondo Kids als goed doel. Klik op de webshop en doe
uw aankoop.

Actie warm hart. “In wat voor een wereld wil jij leven? KRO-NCRV steunt graag
initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige maatschappij. Zodat ze
een duurzame en verbonden samenleving doorgeven aan de volgende
generaties. Dit jaar hebben maar liefst 203 goede doelen en initiatieven
meegedaan aan Actie warm hart om kans te maken op de hoofdprijs van
10.000 euro.
Ondanks alle enthousiaste medewerkers en de diverse stemmen die we
hebben mogen ontvangen, is het stichting Bondo Kids het niet gelukt om de
hoofdprijs in de wacht slepen. Wij willen iedereen bedankt voor de support.

 

 
Dank dat u betrokken bent bij ons

werk! 

Matthijs, Simone, Pascale, Christa
en alle betrokkenen.

 



Stichting Bondo Kids
info@bondokids.nl
Boomsluiterstraat 6

8043 AX Zwolle
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