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Bezoek Hennie Berends aan Nyabondo
Wanneer je voor twaalfde keer op rij je koffers pakt om naar het
Nyabondo Revalidatie Centrum te gaan, dan kan het bijna niet
anders dan, dat Hennie het warme gevoel krijgt dat je op
familiebezoek gaat.
In al die jaren mocht zij getuige zijn van de mooie ontwikkeling die
het centrum heeft ondergaan, mede dankzij de inspanningen van
stichting Bondo Kids en een aantal “vrijwilligers”.
Bijzonder dat Hennie ook als vrijwilligster daar een steentje aan
heeft kunnen bijdragen. De komende maanden zullen ook weer in
het teken staan van 'steuntjes in de rug”, zowel voor het centrum als
drie jonge vrouwen die proberen om d.m.v. hun 'business' een eigen
bestaan op te bouwen.
Eén van hen is Judy, een dwergmeisje zittend in een rolstoel, maar met heel veel capaciteiten op
velerlei gebied. Door eigen familie is ze min of meer verstoten. Gelukkig dat ze op het centrum
opgevangen wordt. Voor haar hoopt Hennie in ieder geval een breimachine te kunnen kopen. Naast
het naai- en haakwerk en het vlechten van mandjes waar ze nu een beetje inkomen van heeft, zou
zo'n breimachine een prachtige aanvulling kunnen zijn.
Wil je meer weten over Hennie in Kenia en Ghana dan kan dat op :
henniefortuna.waarbenjij.nu.
Moestuin
Het project "moestuin" geeft letterlijk zijn vruchten af. Zo mooi om te
horen en te zien dat de moestuin echt een bedrijvigheid wordt. De
tuinders van het centrum pakken het erg goed op. Ze zijn dagelijks in de
moestuin aan het werk. Dat is goed te zien op de foto's, er is groei
aanwezig in de tuin en het ziet er verzorgd uit. Vorig jaar nog de
komkommerzaden meegenomen. De eerste komkommers worden
inmiddels gegeten. Medewerkers van het centrum keken eerst
argwanend, want ze kennen het niet. En toch... ze hebben er al
behoorlijk van gesmuld. Nu de kinderen nog laten wennen aan de
komkommers.
Gulle gift
De taakgroep ZWO(Zending, Werelddiakonaat en
Ontwikkelingssamenwerking) van Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk te
Waddinxveen heeft ervoor gezorgd dat er geweldig mooi bedrag aan stichting
Bondo Kids wordt gedoneerd.
De ideologieën van onze stichting sluiten nauw aan bij de doelstelling van de
Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk te Waddinxveen.
Samen met de Bazarcommissie van deze kerk hebben ze een bedrag van €
1660 opgehaald en dit zal worden gebruikt voor de investering van het project
zonnepanelen op het centrum.

Nieuwe website en logo
Soms is het tijd voor een nieuw elan. Het logo van stichting Bondo Kids was verouderd
en mocht wel een opfrisbeurt krijgen. Het is vooral ‘less is more’, iets wat beter in de
tijdsgeest van nu past. In het pre-internet tijdperk werden logo’s dikwijls ontworpen met
als doel te pronken bovenaan het briefpapier. In het huidige internet tijdperk hebben we
te maken met een scala aan verschillende platforms zoals sociale media, emailhandtekeningen en webpagina’s waarvoor verschillende soorten afmetingen en type
logo’s nodig zijn. Een logo dat niet past in een online omgeving is toe aan vernieuwing,
zo ook een nieuwe website van stichting Bondo Kids. Neem alvast een kijkje op de site
www.bondokids.nl , binnenkort is hij volledig aangepast en geactualiseerd.
Bezoek Ineke Rop aan Nyabondo
Voor de 7 de keer in 10 jaar was Ineke op Nyabondo.
Drie weken geleden kwam Ineke terug uit Kenia,niet alleen om daar te
helpen met de zorg voor de kinderen, maar ook om vrienden te bezoeken
en het land te zien. Dit jaar was het wandelen op het centrum opnieuw
enorm in trek. Ze gingen het ‘de Nyabondo tour” noemen. Wandelen over
het grote centrum. Persoonlijke aandacht. Allen één voor één in een
rolstoel, soms twee aan twee. Een paar lopende kinderen rondom. Veel
medewerkers onderweg begroeten. Even naar binnen in de workshop ,
keuken of anderen verblijven. Elkaar groeten door een hand te geven. Wat
genoten ze hier van. Haar hulp was altijd welkom en werd erg
gewaardeerd. Ineke mocht ook dit jaar weer veel doen met het
sponsorgeld uit Nederland en het geld wat ze zelf op allerlei mogelijke
manieren bij elkaar had gespaard. Er werden opnieuw (voor de derde
keer) schoenen voor de kinderen voor gekocht. De gezamenlijke ruimte
van jongens en meiden van de Vocational Training werden voorzien van
nieuwe stoelen. Alle kleine kinderstoelen zijn opgeknapt en voorzien van
nieuwe ‘leren’ bekleding. Mocht u meer willen weten over de belevenissen
van Ineke op het Nyabondo centrum , kijk dan op: inekerop.waarbenjij.nu
Zonnepanelen project
Stichting Bondo Kids heeft in 2019 het initiatief genomen om het revalidatie centrum Nyabondo in
Kenia, te gaan voorzien met zonnepanelen.
De elektriciteitsprijzen in Kenia doen op dit moment niet veel onder voor de prijzen die Nederlandse
huishoudens betalen. Bovendien wordt er op het centrum
op dit moment gebruik gemaakt van een dieselgenerator als
back-up zodra de stroom uitvalt. Dit is behalve een
lawaaierige en vervuilende manier van
elektriciteitsopwekking, vooral ook een erge dure manier.
Een nieuw zonne-energiesysteem, kan de hoge kosten
hiervan flink verlagen. Kies je voor zonnepanelen, dan kies
je voor duurzaamheid. De zon is de schoonste en groenste
energiebron. Stichting Bondo Kids wil hier graag in
investeren.
Samen met stichting OEF en Greenlink zijn de eerste
stappen voor realisatie reeds gezet.
Stichting OEF(Our Energie Foundation) ondersteund en
begeleid dit project. Deze Stichting steunt lokale energie projecten niet met geld maar met kennis, de
benodigde materialen en de installatie.
Greenlink is gespecialiseerd in energieopwekking en opslag. Gedegen kennis en ervaring staan aan
de basis van hun bedrijf, met ook zeer veel ervaring in het continent Afrika.
Stichting Bondo Kids zoekt nu partners, welke de stichting financieel kan en wil ondersteunen. Elke
substantiële bijdrage is op dit moment van harte welkom.
De huidige schatting om dit project in 2020 te realiseren is € 150.000 (prijspeil 2019).
Voor verder toelichting, presentaties en aanvullende informatie kunt u natuurlijk contact zoeken met
Stichting Bondo Kids. Graag staan wij u te woord.

Hoe snel het kan gaan!
Vrijwilliger Ineke Rop vraagt in app 's avonds of er geld beschikbaar is voor nieuwe stoelen voor de 3
grotere kinderen. Zij zaten nu nog op kleine stoelen. Studenten Yannick en Bente hadden nog geld
over van het therapiegebouw. 2 appjes verder en Ineke kon direct volgende ochtend aan de slag.
Kreeg die zelfde middag nog foto's van gekochte materiaal. (Digitale wereld is toch wel fijn) nu 2
weken later het resultaat. #mooie samenwerking

Kijk, koop, en steun ons!
www.doelshop.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. Een kleine moeite, een groot
plezier.
www.bondo-kids.doelshop.nl
Bezoek studenten aan Nyabondo
Voor hun minor gingen Leonie Houtepen en Vera Paalman afgelopen periode hulp bieden aan de
kinderen op het Nyabondo centrum. Door het aanbieden van passende sport- en
beweegarrangementen lieten ze de kinderen leren omgaan met de beperking/handicap en het aan
leren van life skills in een veilige context.
Een bijzondere samenwerking waarin van beide culturen erg veel werd geleerd en door hun “open
minded” denken en handelen, waren ze een welkome aanvulling voor iedereen op het centrum.
Ze hebben een mobiel gemaakt voor de kinderen die niet in een stoel kunnen zitten en passiever zijn.
Zij hopen hiermee het horen, voelen en zien te stimuleren.

Youtube
Wat zeker de moeite waard is, het prachtige filmpje op youtube.
Zoek op You and I van Karel J Schepers. Het prachtige filmpje geeft goed weer wat de studenten
betekenen voor de kinderen op het centrum. Ze verwoorden heel mooi het gevoel en de woorden
“liefde kent geen tijd” , dat was wat zij elke dag voelde voor de kinderen. Alle kinderen krijgen de
aandacht die hij of zij nodig hebben! Het maakte voor ons niet uit hoeveel tijd wij moesten geven!
Want onze liefde voor deze kinderen was enorm groot!
In de Keniaanse woorden “Upendo Hauna Wakati”.
https://m.youtube.com/watch?v=_JfGJ15xwws
Nieuwe therapie ruimte
Dankzij vele sponsoren is er een mooi functionele
nieuwe therapieruimte.
Yannick van Dijk en Bente van Bergen, twee
windesheim Zwolle studenten, merkten dat er weinig tot
geen beschikbare ruimte op het centrum was, om
optimale therapie te kunnen geven. Een ruimte met zo
min mogelijk prikkels van buitenaf. Zonder deze
afleiding, kunnen de studenten en kinderen alle
aandacht geven en krijgen van de therapieën. Hierdoor
wordt het leerproces vele malen groter.
Elk half jaar komen studenten van het Windesheim
naar Nyabondo om Psychomotorische Therapie te
geven. Dit wordt georganiseerd door Minorste (een minor in het buitenland).
Deze ruimte is daarom nu ook bedoelt voor deze studenten, maar natuurlijk ook voor de andere
vrijwilligers.

Namens Matthijs Top, Pascale de Wit, Simone Slaghekke, Christa Oude Vrielink en alle
betrokkenden, wenst stichting Bondo Kids jullie allemaal fijne feestdagen en een goed 2020 toe.
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