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Huidige situatie Nyabondo centrum

Op dit moment zijn de kinderen op het Nyabondo centrum. Ze hebben nog tot
eind juli school. Daarna hebben ze 3 weken vakantie. Alles is volop in gang.
Kinderen gaan naar therapie en krijgen onderwijs. 

Operaties:  

In het ziekenhuis op het Nyabondo centrum zijn er op 9 juni 29 kinderen
geholpen met orthopedische operaties. De volgende operaties staan alweer
gepland begin juli. Er staan dan 25 kinderen op de lijst voor het aangaan van
essentiële plastische chirurgie, zoals brandwonden, hazenlippen. Deze
operaties worden grotendeels gefinancieërd door Nation Hospital Insurance
Found. Wanneer kinderen/volwassenen in Kenia  aangesloten zijn bij deze
verzekering hoeven ze de operatie niet zelf te betalen.  Het Nyabondo centrum
heeft kunnen regelen dat er een kantoor op het centrum is, waardoor ze nauw
samen werken met een gedetacheerde medewerker. De communicatie lijnen
zijn hierdoor kort. Iedere maand krijgt het Nyabondo centrum een vergoeding
voor de operaties. Een extra bron van inkomsten.  

Nieuwe auto



Het centrum heeft een jarenlang gekoesterde wens in vervulling zien gaan,
namelijk een nieuwe auto. De huidige auto was na ruim 20 jaar echt op en
nodig aan vervanging toe. Het verzoek die ze hebben ingediend bij een
buitenlandse organisatie heeft het bedrag wat nodig was, gehonoreerd.
De auto is nodig om naar de buiten gebieden te gaan. Het Nyabondo centrum
doet maandelijks een 'outreach'. Samen met artsen, fysiotherapeuten en
orthopedisch technologen hebben ze spreekuren waarin mensen van heinde
en verre naar een mobiele spreekkamer gaan. Dit kan een gebouw in het dorp
zijn, maar veelal is het ook buiten onder een boom. Men biedt op deze manier
de mensen de gelegenheid om dichtbij hun huis naar een dokter te kunnen
gaan. Ter bevordering van hun gezondheid. Ook worden ze gescreend voor
operaties. 
De auto is een belangrijk vervoersmiddel voor het Nyabondo centrum. Het
vervoeren van goederen en voedsel, halen/brengen van kinderen naar het
verderop gelegen st. Martin school en in levensbedreigende situaties kunnen
de kinderen worden gebracht naar ziekenhuis in de stad Kisumu wat 65 km
verderop is. 

Gebouwen

Er is ook een prachtige financiële bijdrage binnen gekomen om het gebouw
waar de kinderen verblijven, te renoveren. De rechtervleugel van de gebouwen
is zowel aan de buiten- als de binnenkant, totaal vernieuwd. Waar eerst een
paar grote ziekenzalen, een dokterspost en een woning waren, zijn nu een
aantal mooie 4 en 2 persoons- ziekenkamertjes met een totaal van 26 bedden
gemaakt. Hierdoor ontstaat er een mooie vorm van privacy, waardoor er een
betere kans is op herstel.  Alles is mooi betegeld en voorzien van wastafels,
douches en toiletten. De andere gebouwtjes zullen ooit ook opnieuw worden
geschilderd zodat het een geheel vormt. Een prachtige opknapbeurt!



Vrijwilligers Hennie en Corrie aan het woord:
Een mooi weerzien! 

 

Wat een feest om weer rond te lopen  op het Nyabondo Rehab. Centre. In
maart 2020 moest ik vanwege corona halsoverkop terug naar Nederland. Nu
ruim twee jaar later ben ik terug alsof ik niet weg ben geweest. Veel is er
gebeurd! De ontwikkelingen op het centrum zijn gewoon doorgegaan, een
echte verrassing! Heel mooi en fijn ook dat ik dankzij een 'opgeslagen' gift van
een kerk uit Kampen, een rest bedrag van twee jaar geleden en wat kleine
spontane giften in korte tijd toch veel heb kunnen doen. Nog 10 matrassen
waren nodig voor de nieuwe ziekenzaaltjes, een gespecialiseerd ziekenbed en
een voorraad nieuwe lakens. Het kon allemaal! Daarnaast was het mogelijk om
wat oud leerlingen een steuntje in de rug te geven d.m.v van materialen
om mandjes te vlechten die ze dan weer kunnen verkopen en wol om
knielmatjes te knopen. Wat kun je dan met weinig en in korte tijd veel doen.

Slechts drie weken, waren Corrie (vriendin) en ik daar. Een waardevolle tijd! Te
meer omdat het vorig jaar nu niet bepaald een rooskleurige periode was. In
maart een hartprobleem die gelukkig opgelost kon worden met een stent, in mei



borstkanker met uitzaaiing van het agressieve soort. Hoe nu verder? Het is
afwachten, maar dat betekent voor mij niet 'stilzitten'. De drie weekjes op het
centrum smaken naar meer, het plezier om met de meisjes en jongens van de
vocational bezig te zijn, hen leren hoe je eenvoudig tasjes kunt maken, het
geeft zoveel voldoening!

De opgetogen gezichtjes van de 'kleintjes' als je hen een poosje vermaakt met
een bal of speelgoed, daar word je helemaal blij van.
Voor nu is het nog steeds nagenieten met een dankbaar hart, ook vanwege het
feit dat Corrie mee kon. Hierdoor kon ik af en toe wat extra rust nemen.
Hartverwarmend ook de zorg van het personeel, vaak kregen we de tip; “Straks
mag je een lunch halen uit de keuken hoor! “Of supper 's avonds, dan kregen
we zoveel dat we twee dagen genoeg hadden. Mocht het volgend jaar kunnen
qua gezondheid en corona dan hoop ik er weer wat langer heen te gaan.
Hennie. 

Het is 2010. Samen met mijn man Wim zoek ik Hennie op die er
vrijwilligerswerk doet. Nu, in 2022 ben ik terug. Mijn man is in 2020 vrij
onverwachts overleden, Hennie werd ernstig ziek, maar toen ze langzaam aan
herstelde begon het bij haar weer te kriebelen om weer naar Kenia te gaan en
ik ga mee. Sommige dingen herken ik, o.a. de gekleurde banken die Wim een
opknapbeurt gaf (nu weer nodig), het Guesthouse, met daartegenover het
Theatre, de 'oude' gebouwen, waar enkele patiënten verblijven, de wasserij, de
keuken, de ruimtes van de meiden en de jongens. En niet te vergeten de
jongste kinderen. Maar er zijn ook nieuwe gebouwen: een ziekenafdeling, met
26 bedden, bijna klaar, een speeltuintje en een ruimte waar een intake wordt
gedaan.

Wat niet veranderd is: de warmte de hartelijkheid, en die blije gezichten van
kinderen en medewerkers, hartverwarmend. We hebben wat af geknuffeld, elke
dag weer. maar ook hard gewerkt met de meiden van de naai-opleiding.
Resultaat: voor iedereen een zelfgemaakt tasje!
En 's avonds met Edwin, Benedict en Felix de Uno-competitie. De mannen
hebben gewonnen! Ik maak kennis met zr. Ludovina, de vorige keer was ze er
niet, en Pamela. Ze zorgden goed voor ons, we mochten regelmatig eten



afhalen uit de keuken. Koken kunnen ze: we hebben gesmuld!

Regelmatig met de piki-piki naar Sondu. Tot mijn grote vreugde was 'de dancing
road' veranderd in een gladde asfaltweg. Destijds samen met Wim op de
brommer over die dancing road, ik vond het doodeng, nu begon ik het leuk te
vinden. Bezoek aan St. Martin: wat is het daar mooi geworden. Bezoek aan
oud-leerlingen die zelfstandig wonen. Wat een kanjers. ondanks hun handicap
redden ze het.  'Blijf je maar drie weken?" Helaas wel en ze vlogen om. Met de
belofte om terug te komen als het kan, nemen we afscheid. Met een warm
gevoel, een brede smile en heel veel hughs.
Lieve mensen en kinderen, bedankt voor die prachtige weken. Corrie

       

  



Filmpje uit de klas
Filmpjes zeggen soms zo veel meer dan woorden. Mark werd vrijdag 24 juni 50 jaar.

De kinderen hebben voor hem gezongen. We wilden jullie deze video niet onthouden,
omdat het een prachtig kijkje geeft in de klas. 

 

                              

https://youtu.be/kIxWcaORt_o


 Nieuwe vrijwilliger voor
stichting Bondo kids

Ik ben Liesbeth Veldhuizen, 41 jaar, samen met Robert en moeder van Koen (9)
en Merel (6). Ik woon in Zwolle en werk als psychomotorisch therapeut en
trainer mindfulness en compassie. In 2005 had ik de eer in het centrum te zijn
en te werken met de kinderen. Wat en geweldige ervaring was dat! Het waren
maar 3 maanden maar gezien het aantal indrukken, leken het er wel 30. De
kinderen en de lieve mensen waren fijn om mee samen te werken en Kenia is
prachtig. Ik zou er graag nog een keer naar terugkeren.
 
Vanaf dit voorjaar wilde ik graag meer doen voor stichting Bondo Kids in plaats
van alleen te doneren en dus bood ik me bij Christa aan. Dat we samen maar
veel klussen kunnen klaren voor het centrum!
 
Hartelijke groet,
Liesbeth Veldhuizen.    
 

Update Voeding/Salaris
 

Stichting Bondo Kids heeft in de maand mei, in samenwerking met onze vaste
vrijwilliger Ineke Rop, weer een groot bedrag kunnen doneren voor extra
voeding, namelijk  €1975,00.
Ineke vertelde dat dit geld puur alleen van de statiegeldflessenactie is. Mensen
hebben de weg naar haar gevonden en sparen continu mee. Ineke wordt



regelmatig verrast bij thuiskomst dat er weer een tas aan de deur hangt met
flessen. Wat een prachtig initiatief. 

Het geld voor voeding is hard nodig want ze hebben in Kenia nog steeds met
een behoorlijke stijgende inflatie te maken.

Mais en bonen zijn de 2 ingrediënten die het meest gebruikt wordt om
maaltijden mee te maken. De prijs van een zak mais á 90 kilo was voor heen
3200khs (+/-€26,00), kost nu het 8.000khs. (+/-€65.00) Een zak bonen a 90 kilo
voorheen 7200khs (+/-58,00), nu  kost het 12.000khs (+/-€97,00). 

Daarbij heeft Kenia te maken met extreme klimaatveranderingen vooral veel
droogte. Het is op dit moment regenseizoen maar daar is weinig van te merken.
De regen blijft wederom uit, waardoor de oogst op het land geen geweldige
opbrengst met zich mee brengt. 
Eind juni hebben we een bedrag van €1000 over kunnen maken voor aankoop
van extra voeding. 

Wanneer er genoeg operaties in de komende maand zijn kunnen de salarissen
van de medewerkers ook uitbetaald worden. In de maanden april en mei
hebben de medewerkers half salaris gehad. De maand juni kan niet uitbetaald
worden. Er is n.a.v. de vorige nieuwsbrief geld binnengekomen voor salaris van
de medewerkers. Dit geld is opgenomen in de salaris maand mei. 

We blijven de 2 onderstaande projecten ondersteunen: 

1) Voeding voor de kinderen op het Nyabondo centrum
2) Salaris medewerkers van het Nyabondo centrum
                 

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

 
Doet u weer mee om één van deze projecten te ondersteunen?

Dan kunt u een bijdrage doneren op
Stichting Bondo Kids, NL 92 RABO 0 397370830

ovv. Voeding of Salaris Medewerkers.
Wij zullen er voor zorgen dat uw bijdragen op het juiste project komen. We

willen de binnengekomen bijdrage doorsturen op 21 juli 2022.

 



Interview met DOLPHINE MOKEIRA
CLASS: Nursery school ECD class
          
What makes you happy?
Playing with my class mates and watching carton, games on television. 

What do you prefer to play with
I really like to play with the ball, and swing on the swing. 

Who is your best friend and why?
Madam Recho because she teaches me how to read and write.



 
Where would you like to work when you are an adult?
To work at Nyabondo rehabilitation centre as a teacher.
 
Can you describe your day?
When i wake up in the morning, madam helps me with dressing up. We will eat
our breakfast, then we are going to the classroom to learn, i like to paint.
Sometimes i have occupational therapy in the afternoon.                                     
                             

Online vakantie boeken
via Doelshop.nl

Er zijn veel mensen die hun weekendjes weg of vakantie boeken via
Booking.com. Wist u dat zij 3% van totaalbedrag doneren aan een goed doel? 

Wanneer u de volgende keer weer iets boekt via booking.com denk dan aan
Bondo kids. Het kost u geen cent extra!

De enige handeling die u kunt doen is via deze link te boeken. 
https://doelshop.nl/bondo-kids

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.



 
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
unsubscribe from this list.
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