Nieuwsbrief Januari 2014
*gedachte:*

1 kaart, tientallen glimlachen voor uren en misschien wel dagen.
Gewaardeerd worden, begrepen gevoeld, toekomst geven……..Iets voor u om te doen ?
Geboorte

Deze mooie keniaanse spruit is op 27 oktober geboren. Zoon van Jarred en Nancy.
Jarred werkt sinds jaar en dag in de keuken van het Nyabondo centrum. Hij heeft 3
kinderen, 2 van hen zijn dikke vrienden van Sjoerd en Maike. In Kenia is het
gebruikelijk een baby een keniaanse naam geven wat te maken heeft naar de
omstandigheden ten tijden van de bevalling(geboren in de ochtend, geboren in de nacht
,geboren in oktober, geboren in het ziekenhuis etc.).
Maar dit keer hebben ze een bijzondere uitzondering gemaakt en het kindje vernoemd
naar onze eigen…………………… MARK.
De volledige naam van dit prachtig kindje is Mark Owino Umumba.
Het is lange tijd geleden dat er weer beschuit met blauwe muisjes in huize Oude
Vrielink was.
De Bleek
Bleek

Zondag 10 november jl. was er een kerkdienst bij de Bleekkerk in Almelo. De
open oecumenische wijkgemeente de Bleek neemt een bijzondere plek in binnen
de Protestantse Gemeente Almelo. De kerkleden van de Bleek hebben het
afgelopen jaar diverse activiteiten georganiseerd voor stichting Bondo Kids.
Christa Oude Vrielink heeft namens stichting Bondo Kids een cheque in
ontvangst mogen nemen t.w.v. € 1900.
Vrijwilligster Ineke Rop heeft stichting Bondo Kids geïntroduceerd bij de Bleek
kerk.
Ineke heeft Nyabondo de afgelopen jaren al meerdere keren bezocht en zij gaat
volgends jaar wederom het centrum bezoeken.
Stagiaires

Pascale en Maud (stagiaires)hebben drie loopstoelen en een kinderrolstoel
gemaakt, waarbij de romp vastgezet kan worden. Verder hebben ze voor een
meisje twee nieuwe beenprotheses gemaakt, ze hebben maten opgenomen en
gipsmallen van haar stomp gemaakt. De protheses die ze nu draagt zijn vier jaar
geleden gemaakt. Door de groei zijn de protheses in verhouding met de rest van
lichaam ongeveer 10 centimeter te kort. Tijdens het spreekuur voor kinderen
met klompvoetjes, kwam er een jongen van 3 weken oud langs. Hij was net als
zijn moeder en opa geboren met klompvoetjes. De klompvoetjes worden
gescoord aan de hand van een punten model. Zij hebben zijn benen gegipst
waardoor zijn voeten in een andere stand worden gezet. Na 4 weken wordt de
stand via het model weer beoordeeld.
Verder hebben ze geholpen met de operaties. Voor het invullen van de
registratieformulieren werd veel gevraagd, zoals religie, dorpshoofd en dichtstbijzijnde
school. Wanneer er om de geboortedatum werd gevraagd konden ouders deze niet altijd
vertellen of het kwam niet overeen met de leeftijd die ze eerder hadden opgegeven. Dit
scheelde soms twee jaar.39 patiënten kwamen in aanmerking voor een operatie. Na het
bloedonderzoek, waarbij de HB-waarde werd gemeten en waarbij het bloed op malaria
werd onderzocht, waren er 36 personen over die geopereerd zouden worden.

In de dagen daarna zijn er nog twee afgevallen, één door een te hoge bloeddruk en één door een
hartstoornis. Er zijn veel operaties waarbij kinderen met een hazenlip geholpen worden. Na deze
operatie zie je meteen een groot verschil, met een mooi resultaat. Verder zijn er ook veel kinderen
met contracturen door brandwonden. Deze contracturen worden verwijderd waardoor bijvoorbeeld het
sluiten van de ogen of het openen van de hand weer mogelijk wordt. Het was een leerzame week met
veel indrukwekkende momenten voor de dames.
Guesthouse

Op het moment van schrijven is de aannemer druk bezig om het gebouw gereed te maken. Sinds begin
2014 is men al druk bezig met om de laatste onderdelen van de eerste verdieping te realiseren. Een
verwachting uit te spreken wanneer het gebouw klaar is en kan worden opgeleverd aan stichting
Bondo Kids, is op dit moment nog lastig te zeggen. Er ontbreekt nog een substantieel berdrag op onze
begroting om de laatste fases van de bouw te financieren. Indien u dit project wilt financieel wilt
ondersteunen, kunt u contact zoeken met stichting Bondo Kids, info@bondokids.nl

Facebook

Kijk op Facebook.com en zoek naar stichting Bondo Kids en “vind ons leuk”, dan
blijf je up2date.
Youtube

Stichting Bondo Kids heeft sinds eind 2012 ook een mooi promotie filmpje op
www.youtube.com staan.
Een tweede filmpje gaat over de inzet van de vele vrijwilligers van stichting
Bondo Kids. Kijk en zoek op youtube.com op bondokids.

Maak het verschil in 2014

2013 is alweer ten einde, een nieuwe frisse start kan weer gemaakt worden.
Soms is het een heerlijke gevoel om een jaar achter je te laten omdat je weer kan hopen op nieuwe,
betere of juist rustige tijden. Zo ook in Kenia op Nyabondo Revalidatiecentrum. Daar hopen ze weer op
een jaar met een goede oogst zodat iedereen voldoende te eten heeft, op politieke ontwikkelingen in
rustig vaarwater, de afronding van het nieuwe guesthouse en het allerbelangrijkste gelukkige kinderen
op het centrum
Ieder jaar maken mensen hun balans aan het einde van het jaar op om een nieuwe start te maken voor
komend jaar. We willen jullie dan ook vragen om eens te overwegen om Stichting Bondo Kids
maandelijks financieel te steunen.
Stichting
Stichting Bondo Kids

