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129 kinderen met vaste sponsor

EBOO helpt

Bezoek aan een school

Afgelopen week kwam Daniel, het hoofd van Sint
Christine’s school, bij Fenneke. Hij vertelde dat vijf jaar
geleden een meisje als beste van zijn school was
geslaagd voor het eindexamen van klas acht, maar
vervolgens niet naar de middelbare school kon gaan
omdat daar geen geld voor was.
Daniel is op zoek gegaan naar een sponsor en vond
deze in een Keniaanse vrouw. Tot afgelopen jaar deze
mevrouw hem opbelde met het verdrietige nieuws dat
ze niet meer voor het meisje kon betalen. Ze was haar
baan kwijt geraakt.
Daniel is vervolgens weer op zoek gegaan naar een
sponsor maar is in januari ook naar de middelbare
school gegaan waar dit meisje momenteel in de
examenklas zit en heeft ze gesmeekt om het meisje wel
naar school te laten gaan. Hij zou een nieuwe sponsor
zoeken. Dit is helaas niet gelukt en zodoende kwam hij
bij Fenneke om te kijken of Eboo iets voor dit meisje
kon doen. Fenneke heeft besloten het meisje dit jaar te
sponsoren met de voorwaarde dat ze aan het eind van
het jaar, samen met Daniel, haar diploma en cijferlijst
komt laten zien.

Bepakt en bezakt vertrok ik (Gea, zus van Fenneke en
bestuurslid van de stichting) maandag 27 maart van huis
om de leerlingen van Het Anker iets te vertellen over
stichting Eboo in Kenia. Het verhaal dat ik ga vertellen zit
in mijn hoofd, de spullen zitten in de koffers: een
Keniaanse vlag; houten vogels; oude schoenen; een
uniform en nog veel meer. Ik word enthousiast
verwelkomt door Klarie, zij geeft mij een schema waarop
ik kan zien in welke groepen ik word verwacht. Ik heb
nog even tijd om de school te bewonderen.

Goed nieuws
We hebben een vaste sponsor gevonden voor student
Noor. Zijn grote wens om te studeren gaat hiermee in
vervulling. Hij gaat beginnen met de opleiding Business.
We wensen hem veel succes!

We hebben samen afgesproken dat ik naar groep 3; 4;
5; 6; 7 en 8 ga en dat ik in een half uur mijn verhaal moet
vertellen. Dat is gelukt en ik heb genoten. Vooral van
antwoorden die werden gegeven en vragen die werden
gesteld. Een kleuter kwam met een “goede” oplossing
voor mensen in Kenia die geen geld hebben om een
schooluniform voor hun kind te kopen. “Dan moeten ze
met een pasje naar de muur om daar geld uit te halen.”
Een leerling uit de bovenbouw vroeg of we meer
kinderen in ons programma opnemen als er heel veel
geld binnenkomt. Het antwoord is nee. De stichting helpt
170 kinderen structureel, daar is veel geld voor nodig.
Als er extra geld binnenkomt is dat geweldig en kan de
stichting eenmalig hulp aan een school of gezin geven.
Bij de prachtige handgemaakte producten stelde ik de
vraag: Waarom maken mensen in Kenia deze
producten? De volgende antwoorden werden gegeven:
1. Als speelgoed voor de kinderen
2. Om hun huis mee te versieren
3. Om geld te verdienen
4. Omdat ze het leuk vinden om te doen

Bedankt voor uw steun!
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Eén van de leerlingen vertelde dat hij veel spaargeld
heeft en graag iets aan EBOO in Kenia wil geven. Dat
is natuurlijk fijn om te horen. In iedere klas staat een
spaarpot. Ik heb de kinderen beloofd dat iedere euro die
in de spaarpot wordt gedaan terecht komt bij de armste
kinderen in de sloppenwijk van Kibera. Onze stichting
heeft een sponsor die de kosten voor zijn rekening
neemt, zodat iedere euro voor 100 % naar het goede
doel kan gaan.
Veel kinderen van Het Anker willen proberen € 15,- euro
te sparen voor EBOO, zodat een Keniaans kind nieuwe
schoenen kan krijgen. Geweldig toch! Veel succes
toegewenst.
Hartelijk dank voor het gastvrije onthaal.
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