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EBOO helpt 170 kinderen

140 kinderen met vaste sponsor

Update van Nicholas

Eeen groot gemis!

Midden april kwam Fenneke, toch wel erg ziek, met het
vliegtuig vanuit Rwanda naar Kenia om de betalingen te
doen voor het schoolgeld van de tweede termijn.

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was,
Was de wereld niet arm.

Geoffrey en ik (Nicolas) hadden alvast de lijsten voorbereid met alle namen van de kinderen en de rekeningnummers van de scholen waar het schoolgeld op
betaald moest worden. Veel van de ouders zijn dankbaar
voor het werk van Fenneke dat ze doet voor hun kinderen, zelfs na haar vertrek naar Rwanda.
Fenneke vertrok tevreden uit Nairobi omdat alles goed
verlopen was tijdens haar afwezigheid.

Op 19 mei jl. is ons lieve, enthousiaste en barmhartige
bestuurslid Gea van Oorspronk-Timmerman overleden.
Hiermee zijn we een vrouw verloren die zich vol liefde en
overgave inzette voor het verbeteren van de levens van
de kinderen die via de stichting naar school kunnen. Wij
zullen ons blijven inzetten om een toekomst aan “onze
kinderen in Kibera” te geven. Wat zullen we haar
missen!

Nadat het kantoor van de stichting verplaatst is naar
Kibera, merken we duidelijk dat het werk makkelijker is
geworden. Ook voor de ouders is dit erg prettig, omdat
ze niet meer een eind hoeven te lopen naar het (voormalige) huis van Fenneke.
Ondertussen is de situatie van James, de jongen die
zich in kritieke toestand bevond na de brand in zijn huis,
aanzienlijk verbeterd. Waar James eerder aan de beademing lag, is hij nu bezig met ergotherapie in het Kenyatta
ziekenhuis op kosten van stichting EBOO in Kenia. Op
dit moment kan hij alweer sommige simpele woorden uitspreken en kan hij kruipen. Zijn moeder is erg dankbaar
dat mede dankzij de hulp van EBOO het leven van haar
zoon gered kon worden. Vanuit Kenia blijven we alle
mensen bedanken voor hun aanhoudende steun aan de
arme kinderen in Kibera.
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