Nieuwsbrief December 2016
Zo richting het einde van het jaar willen we nog een nieuwsbrief eruit doen. Een nieuwsbrief met veel
foto's. Christa Oude Vrielink en Andrea Kingma zijn voor 2,5 week naar Kenia afgereisd. Mooie, bijzondere
tijd hebben ze gehad. Hartverwarmende ontmoetingen, waardevolle gesprekken, het er gewoon ZIJN,
meelachen en meehuilen.

Het Guesthouse is officieel geopend!
Alle kinderen uit het centrum waren aanwezig. De bisschop is gekomen en heeft mooie woorden
gesproken naar de kinderen toe. Een bijbeltekst werd aangehaald over dat dit huis tot zegen mag zijn voor
andere. Een katholieke gebed werd meerdere keren opgezegd, lint werd doorgeknipt, en hij heeft elke
ruimte in het grote huis besprenkeld met wijwater. Bijzonder moment!.
Christa werd uitgenodigd om iedereen toe te spreken. Een korte terugblik van de afgelopen 4 jaar
aangetipt en de mensen bedankt die zich intensief ingezet hebben. Onder luid gejuich heeft Christa samen
met de bisschop de taart aangesneden en uitgedeeld aan de kinderen. Als afsluiting een luxe maaltijd en
dansmuziek. Wat een topdag!

Tijdens het verblijf van Andrea en Christa hebben zij zich gericht op een aantal zaken en is
het volgende gekocht.
1) Eettafel met 6 kamerstoelen en donkerbruine salontafel
2) Materialen voor 6 kamers en keukenspullen

4) Trap in Guesthouse is betegeld!

5) Verven bovenverdieping Guesthouse

6) opknappen van 2 kasten

7) Watertank!
Via Gerrit Kingma werd een grote donatie door een bedrijf gedoneerd, en tijdens ons verblijf hebben
mensen uit de kring van Wapenveld vrijmoedig gegeven n.a.v. onze oproep dat Watertank lek is. Men kon
direct aan de slag. Hoe mooi is dat!

Ineke Rop
Begin oktober jl. mocht ik voor de 5de x naar het
Nyabondo Rehab. centrum afreizen. Om te helpen met
de zorg voor de kinderen en ze afleiding bieden en
extra aandacht te geven. Maar ook om ieder daar weer
opnieuw te ontmoeten en vriendschappen te
verstevigen. Van mijn werkgever, kerk, vrienden,
koorvrienden en familie mocht ik een groot geld bedrag
meenemen. Om te besteden aan 'Lekker eten en
slapen'. Ik mocht 30 nieuwe kinderbedden laten maken.
15 bedden voor de jongenszaal en 15 bedden voor de meidenzaal. Daarbij matrassen,
dekens en stoffen voor lakens. De kinderen zijn verwend met yoghurt, worstjes,limonade,
snoep en meer. Voor het centrum zakken mais, bonen finger milet gekocht.Tijdens mijn
verblijf werd er een baby geboren. Madam/house-mother Eireen was zwanger en beviel op
22 november van een dochter. Een half uur na de geboorte had ik het meisje van 5 pond en
2ons in mijn armen. Haar naam is Ineke zei Eireen. Naar jou vernoemd. Ik kon even niets
meer zeggen. Wat een groot geschenk! De keuken kreeg met ondersteuning van donaties
van Andrea Kingma een grote opknapbeurt. Heel blij en dankbaar ben ik, dat dit alles
verwezenlijk mocht worden met dank aan al mijn sponsors. dankbaar ben ik voor de
medewerking die ik van Sr. Ludovena kreeg. Het was geweldig om daar weer een aantal
maanden te zijn. Ik voelde me er thuis! werd opgenomen in hun leven en hoorde er bij!

Orthopedische gereedschappen
De laatste orthopedische gereedschappen zijn
aangekomen. Andrea en Christa hebben ze
meegenomen in een extra koffer. Andrea heeft
met haar sponsoracties deze strijkboorset (3
stuks) kunnen doneren!
Keuken!
Mede door Andrea Kingma en Ineke Rop hebben we de keuken kunnen renoveren. Dat was ook echt
nodig want de inspectie was al langs geweest vorig jaar. Waarschuwing dat er wat aangedaan moet
worden, anders konden ze de toko sluiten. De medewerkers die dag en nacht in de rook stonden te koken.
Was niet echt bevorderlijk voor ieders gezondheid. De 4 afvoerbuizen waren verstopt en 2 daarvan zijn
vernieuwd. Golfplaten op dak waren aan vervanging toe, gedeeltelijk was lek. In de keuken wordt gekookt
op een houtkachel en in vier grote ketels. In de houtkachel waren de rekjes voor het hout versleten, de
deur van de houtkachel kon niet meer dicht. De pijp van de kookstoof was krom en functioneerde niet
meer. De kookketel was ook lek. Aantal kranen ook lek kortom nodig aan reparatie toe. Verfbeurt maakt
het geheel weer helemaal af.

.

Kijk, koop, en steun ons!
Doelshop.nl is officieel gelanceerd, de
verbeterde versie van Goededoelshop.nl
Direct keuze uit 6 miljoen producten van
alle grote webshops (Bol.com, Zalando,
Media Markt, etc.) en gaat er per
aankoop een donatie naar jouw goede
doel! Je shopt zo bij dezelfde winkels
voor dezelfde prijzen en je doneert
zonder dat het je iets extra kost! Inloggen
niet nodig om een doel te kiezen. Je kunt
het wel als extra doen als je
terugkoppeling wil van jouw donatie. Het
maakt nog makkelijker je steunt via deze
link altijd jouw doel.
www.bondo-kids.doelshop.nl
Ps: De gemiddelde donatie voor het oversluiten van een nieuwe zorgverzekering is weer €30,- !!
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