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EBOO helpt 170 kinderen

139 kinderen met vaste sponsor

- Patrick Mundus -

Verdrietig bericht
Op 16 januari bereikte ons het bericht dat James Imbai
(8 jaar) uit het EBOO project is getroffen door een brand.
De kleine jongen was alleen thuis omdat hij ziek was en
zijn moeder geen andere keuze had dan aan het werk
te gaan die ochtend. Waarschijnlijk is de brand ontstaan
door een petroleum lamp in het kleine huisje in de
sloppenwijk. Een dergelijke lamp is noodzakelijk, omdat
er geen ramen zijn en er geen elektriciteit is. Nadat de
brand uit was vonden de buren James onder het bed.
Aangezien zij helaas niet wisten dat hij thuis waren ze
hem dan ook eerder niet gaan zoeken.
Hij is toen opgenomen in het St. Marys ziekenhuis. Door
het inademen van koolstofmonoxide lag James eerst in
coma en was het de vraag of hij wakker wordt. EBOO
heeft direct €100,- naar de familie overgemaakt voor de
eerste medische zorg. Het gezin moest op zoek naar
meer geld voor verdere zorg. In Kenia is het zo dat er
eerst betaald moet worden voordat je in het ziekenhuis
volledig geholpen wordt.

Het huis van James na de brand

Op 30 januari hoorden we dat het gelukkig een klein
beetje beter gaat met James. Hij heeft zijn ogen weer
open, maar reageert nog niet goed en ligt nog aan de
beademing. Inmiddels is hij overgeplaatst naar een
ander ziekenhuis met betere apparatuur zodat hij beter
geholpen kan worden. We blijven hoop houden dat hij zo
goed mogelijk herstelt.
Helaas is dit niet een zeldzaam geval en komt er veel
vaker brand voor in de sloppenwijk. Het is daarom
eigenlijk een wonder dat er nog niet eerder kinderen uit
het EBOO programma zijn getroffen.

James met zijn moeder en zus

In gedachten zijn we bij James en zijn familie en bidden
we voor een goede afloop.

African style petroleum lampjes

Leerlingen achtief voor EBOO

Bedankt voor uw steun!
NL 61 RABO 0129365335

In de maand december zijn de leerlingen van scholen
De Steiger in Groningen, De Adeborg in Aduard en Het
Anker in Zuidhorn actief geweest voor een pepernotenactie. De leerlingen van de Steiger hebben 500 zakjes
pepernoten gemaakt. Geweldig, wat hebben ze dat goed
gedaan! Dankzij de inzet van juffen en meesters van
de Adeborg en het Anker en het verkooptalent van veel
kinderen heeft de actie € 414,75 euro opgebracht.
(Adeborg € 253,65 / Anker € 161,10) De kosten die we
hebben gemaakt zijn betaald door twee sponsors. De
opbrengst is dus een netto resultaat, daar zijn we blij
mee!
Alle inpakkers, verkopers, kopers en iedereen die aan de
actie heeft meegedaan, hartelijk bedankt.
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