Nieuwsbrief November 2015
*gedachte:* Niemand keert terug van een reis zoals hij vertrokken is.
Guesthouse

We zijn al een heel eind. De benedenverdieping is zo goed als af.
Boven verdieping word nu aangepakt. Bij stichting Bondo Kids
ontbreekt er op dit moment nog een restbedrag voor het realiseren
van het guesthouse. Het laatste geld heeft de stichting nodig voor
o.a. schilderwerkzaamheden, afmonteren schakelmateriaal,
plafonds, deuren en waterfaciliteiten. Het guesthouse is hard nodig
voor alle doctoren die op het centrum komen. De doctoren komen
periodiek op het centrum voor het uitvoeren van de diverse
operaties. Op dit moment kunnen we de doctoren alleen beneden
huisvesten. Indien u dit project financieel wilt ondersteunen, kunt u
contact zoeken met stichting Bondo Kids, info@bondokids.nl We
hopen het gebouw dan in het eerste kwartaal van 2016 definitief te
kunnen opleveren.
Ineke Rop
Ineke Rop, vrijwilliger van Stichting Bondo Bids, heeft afgelopen jaar er voor
gezorgd dat bij een aantal plus supermarkten in Almelo een statiegeld actie is
gerealiseerd. Te samen met haar eerder acties om geld in te zamelen bij de
Bleek kerk In Almelo is er een mooi bedrag gerealiseerd.
Met deze bijdrage heeft stichting Bondo Kids het grootste gebouw op het centrum,
voorzien van nieuwe regengoten. De oude regengoten waren defect waardoor er
veel regenwater verloren ging.
De nieuwe regengoten zorgen ervoor dat het regen nu geweldig goed worden
opgevangen in de verschillende ondergrondse tanks. Het opvangen van voldoende
regenwater geeft het centrum een geweldige buffer om de droge periodes in Kenia
door te komen. De regenseizoenen worden steeds korter en minder intensief dan in
het verleden. Ook hier heeft de klimaatsverandering greep op de volksgezondheid.
De nieuwe dakgoten voorkomen ook dat het regenwater direct van het dak op de
grond valt of tegen de gevel waait. Er ontstaan ook niet meer ongewenste gaten en
plassen op het terrein.
Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops!
Nu de winterperiode binnenvalt en de eerste afspraken voor de kerstvakantie
worden gemaakt, wordt het ook al weer bijna tijd om na te gaan denken voor de
cadeaus die bij deze tijd zoals sinterklaas en kerstmis horen. Veel mensen shoppen
dan via internet. Daarnaast willen we onder de aandacht brengen dat binnenkort de
zorgverzekeringenperiode weer begint. Dat levert gemiddeld €40,- donatie per oversluiting en
jaarlijks doen een miljoen mensen dit.
Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende webshops
(Bol.com, Zalando, Media Markt, V&D 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!
Hoe werkt het? Kijk op de site van stichting Bondo Kids; www.bondokids.nl of bij goededoelshop.nl

Bezoek Kenia
Afgelopen zomer zijn de families de Jong en Oude Vrielink naar Kenia geweest om
het Nyabondo centrum te bezoeken. Voor familie de Jong was dit de eerste keer.
Vol passie, inzet en enthousiasme hebben zij deze bijzondere periode beleefd.
Hier een kort verslag van hen:
Daar stonden we dan op 12 juli, na 2 dagen van vliegen, rijden en reizen, waren we eindelijk op de
plek waar we voor gekomen waren. Het Nyabondo Rehabilitation Centre.
Voor ons was alles vreemd, maar we werden verwelkomd alsof we oude bekenden waren. Heerlijk
dat iedereen Engels kan praten, zodat je elkaar kunt verstaan. De eerste week hadden we nodig
om te acclimatiseren; wennen aan de warmte, de geuren wel/niet elektriciteit, wasjes doen met
de hand, bezienswaardigheid zijn, ander eten enzovoort. Daarna konden we aan de slag. Voor Job
was dit bezig zijn met regen goten, watertank lassen, op zoek naar passende solarlights. In deze
weken heb ik geleerd dat dat niet wat ik heb gedaan, maar dat ik er was het meest waardevolle is
geweest. Voor mezelf maar ook voor de kinderen en personeel van het centrum. Dat we dit als
gezin, ieder op zijn eigen manier, konden beleven, is me meer waard dan welke vakantie dan ook.
Voor Maaike van 12, hebben het loomen met de studenten en de kinderen, dreads in haar haar laten zetten door 4
studenten, handwasjes doen, kinderen van dezelfde leeftijd zien koken en voor kleine kinderen zorgen, bananenbomen in
de achtertuin, samen spelen ook al versta je elkaar niet, de Keniaanse friettent en de ontmoeting met Abigial, onze
sponsordochter een onuitwisbare indruk gemaakt.
Meta is gaan werken met de studenten van de middelbare school. Een groep die haar erg aansprak. Daar enkele weken
doorbrengend, kom je er achter dat ze het bijzonder vinden dat je tijd voor ze wil nemen om ze echt te leren kennen.
Aandacht geven, een complimentje zijn ze niet gewend, ook de leerkrachten niet. Alle studenten met een eigen verhaal,
stuk voor stuk mooie mensen met eigen mogelijkheden.
Voor Familie Oude Vrielink was het een weerzien van vele bekende
vrienden. Naast het realiseren van diverse projecten, bestuurlijke taken te
hebben ingevuld, projectmatige taken afgehandeld, was er natuurlijk ook
veel ruimte voor ontspanning. Het was weer een bijzondere tijd om
iedereen te zien en te ontmoeten. Het is goed om er te zijn, mee te
zuchten/huilen met de nood die ze daar dagelijks tegenkomen. Het zet je
scherp waar we voor willen staan. Het is een voorrecht om een onderdeel
te zijn van het centrum. De contacten wordt steeds sterker, voor Christa
was het haar 10e keer naar Kenia.Voor Mark zijn 6e keer in Kenia. Sjoerd
5e keer en Maike 4e keer. De kinderen weten niet beter dan dat Kenia bij
ons in het gezin hoort.
Op www.christaenmarkinkenia.waarbenjij.nu kun je onze verhalen teruglezen.
Gerealiseerde projecten:
1) Zonne energie: 5 ruimtes kunnen voorzien van zonnepanelen.
2) Tafeltennistafel met 5 sets badgets
3) Dakgoten zie foto 1e pagina
4) Moestuin zaden/pootaardappelen
5) Watertank + Frame
6) Guesthouse continuering (o.a. deuren, gordijnen etc)
Onderstaande foto's zijn van de gerealiseerde projecten.

