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Update van Nicholas
Zoals de meesten van jullie al eerder gelezen zullen 
hebben wordt EBOO geholpen door Nicholas. Een 
lokale vader die veel werk voor ons verricht. Geregeld 
stuurt hij het bestuur een update over zijn werkzaam-
heden en de voortgang van de kinderen. We delen 
graag de update met jullie die Nicholas ons onlangs 
stuurde:

2018 was succesvol ondanks kleine uitdagingen. 
We beginnen 2019 met veel verwachtingen. Zo hopen 
we dat alle kinderen in het EBOO-programma vooruit 
gaan door de ondersteuning die ze krijgen vanuit EBOO. 
Hierbij enige belangrijke ontwikkelingen waar wij ons 
onder andere mee bezig houden. 

De financiën lopen goed tot nu toe. Ouders hebben geld 
ontvangen om boeken voor hun kind(eren) aan te 
schaffen. Ook zijn er enkele boeken aangeschaft voor 
algemeen gebruik, zoals woordenboeken en atlassen. 
Dit helpt de studenten uit de eerste klas. Alle school-
gelden zijn betaald voor alle leerlingen op de basis-
school en de middelbare school. 

Voor wat betreft de voortgang van de leerlingen in het 
programma kan ik melden dat de examens op de 
middelbare scholen zijn uitgevoerd, maar dat ik van 
slechts één leerling de resultaten heb mogen ontvangen. 
Ook zijn de resultaten binnen vanuit de basisscholen. 
Zes studenten zijn inmiddels verzekerd van een plek 
op de middelbare school. Twee leerlingen hebben laag 
gescoord op hun examens. Een van hen is opgegeven 
voor praktijkonderwijs. 
Met één van de leerlingen ging het niet goed op school 
en daarom hebben wij geopperd om haar praktijk-
opleiding in Kisii te laten volgen. De schoolbenodigd-
heden hebben wij inmiddels voor haar aangeschaft. 
Ik geloof dat deze training haar goed kan helpen in de 
toekomst. 
Voor een andere leerling loopt een aanvraag om te 
wisselen van school, zodat ze weer bij haar moeder kan 
wonen in verband met haar epilepsie. De directeur stuurt 
mij de volledige informatie nog toe. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een 
leerling, omdat haar ouders haar uit het EBOO
programma hebben gehaald, nadat we hebben 
geweigerd mee te werken aan een wisseling van school. 
Ik wens haar het allerbeste. 

Als laatste hebben we vanuit de St. Christine school 
twee namen van kinderen ontvangen die ondersteuning 
nodig hebben vanuit EBOO. We gaan hen helpen. Dit is 
alles voor nu! Groet Nicholas.

Bedankt  voor uw steun! 
NL 61 RABO 0129365335

Donat ie van Books 4 Li fe Groningen
Books 4 Life Groningen heeft vier goede doelen 
geselecteerd voor een donatie. Stichting EBOO is daar 
één van. Geweldig! Hoe meer likes en deelacties er 
komen op hun Facebookbericht over EBOO hoe meer 
er gedoneerd wordt. Help je ons mee? Klik op deze 
nieuwsbrief, dan word je doorgeleid naar het 
desbetreffende Facebookbericht. Like en deel dat 
bericht vervolgens. Je hebt dan twee stemmen 
uitgebracht. Je kunt je stem ook uitbrengen in hun winkel 
in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. 
Alvast bedankt! 

Over Books 4 Life
Books 4 Life is een tweedehands boekwinkel voor het 
goede doel. Door tweedehands boeken te verkopen 
zamelen we geld in voor Amnesty International, Oxfam 
Novib en wisselende kleinschalige projecten.

Books 4 Life wordt volledig gerund door vrijwilligers. 
Door vrijwilligers in te zetten en overige kosten laag te 
houden kunnen we een heel groot deel van de omzet 
doneren aan de goede doelen.

Naast Books 4 Life Groningen zijn er nog vijf andere 
Books 4 Life winkels in Nederland en inmiddels ook in 
het buitenland. De winkels in de verschillende steden 
werken samen om zoveel mogelijk geld op te halen voor 
de goede doelen.

Madelin, Geoffrey en Nicholas, allemaal helpen zij EBOO

Werkoverleg bij Fenneke thuis

Twee masai meisjes uit het EBOO programma

Duncan is afgestudeerd
In december is Duncan Omariba Michira afgestudeerd! 
Sinds 2012 nam hij deel aan het EBOO programma. 
Na vier jaar studeren heeft hij nu zijn Bachelor diploma 
in IT. We wensen Duncan veel succes bij het vinden van 
een baan! 

Duncan Omariba is afgestudeerd

Duncan met zijn studiegenoten


