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EBOO vriendendag
Zet het alvast in uw agenda: zaterdag 20 mei 2017
organiseren wij weer de EBOO vriendendag. Een dag 
om iedereen te bedanken die EBOO steunt, op wat voor 
manier dan ook. Meer informatie volgt nog in een 
uitnodiging volgend jaar. 

Maasai Mara
Afgelopen week zijn Fenneke en Wim naar de Maasai 
Mara geweest. Hier heeft Fenneke vier meisjes uit het 
EBOO programma ontmoet. Twee van deze meisjes zijn 
klaar met de middelbare school en hun examen uitslag 
komt eind januari. Er komen nu weer twee zusjes van 
deze meisjes in het programma. Zo maken de eerste 
twee weer plaats voor de volgende. 

De ene woont in een normaal huis, de andere meisjes 
wonen nog in echte Maasai hutten, daar konden Wim en 
Fenneke ook niet naar binnen, dus hebben ze onder een 
boom gezeten. Fenneke is enorm verwend, ze kwam 
met negen Maasai kettingen thuis.

Bedankt  voor uw steun! 

Een nieuw jaar: nieuwe gevoelens,
nieuwe kansen, dezel fde dromen, een nieuwe start.

Een nieuw jaar!
Wij zien uit naar een nieuw jaar waarin onze dromen 
voor EBOO in Kenia niet zullen veranderen, maar waar 
weer nieuwe kansen zullen worden aangegrepen om 
ons doel na te streven om ‘onze’ kinderen naar school te 
laten gaan. Een nieuw jaar omringd door zoveel mooie 
mensen. Bedankt voor uw bijdrage in het afgelopen 
jaar! We hopen dat we ook nu weer op uw steun kunnen 
rekenen.
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Bedankbrief
Hieronder een stukje uit de brief van Vincent Orina 
Bange:

“Als eerste wil ik u enorm bedanken namens iedereen 
die zo veel geluk hebben dat ze door het project 
gesteund worden... toen ik me aan het voorbereiden was 
voor de middelbare school wist ik niet hoe het zou 
moeten gezien mijn beide ouders waren overleden, wie 
zou me helpen? Gelukkig heeft God een deur geopend”

De hele brief leest u in de bijlage van deze e-mail.

Eindejaarsrapport
Ook hebben de kinderen hun rapport laten zien aan 
Fenneke.

Kerstpakket
En ieder kind heeft een kerstpakket gekregen. Dit was 
een schooltas met onder anderen een handdoek, 
tandenborstel, tandpasta, zeep, etc. 

Filmavond 20 januari
The First Grader vertelt het waargebeurde verhaal van 
een 84-jarige Keniaanse dorpsbewoner en voormalig 
verzetsstrijder die vecht voor het recht op de opleiding 
die hij nooit heeft gehad. De hoofdonderwijzer steunt 
zijn strijd om toegang tot de school te krijgen. Maar ze 
ondervinden veel weerstand van ouders en instanties 
die de schaarse schoolplekken niet willen laten bezetten 
door een oude man.
Heb je zin om samen in de huisbioscoop naar deze film 
te kijken dan ben je van harte welkom aan de 
U.T. Delfiaweg 3 in Groningen op 20 januari. Koffie en 
thee staat klaar vanaf 19.30 uur. Welkom! Geef je op 
door een mailtje te sturen naar info@ebooinkenia.nl. Sponsorkliks.com

Doet u ook wel eens online aankopen? Dan kunt u vanaf 
nu gratis geld genereren voor EBOO. We hebben hier al 
een speciale nieuwsbrief over verstuurd. Mocht deze aan 
uw aandacht ontsnapt zijn dan kunt u deze nogmaals 
lezen in de bijlage van deze e-mail. 

Inmiddels is er via deze weg al meer dan €40,- binnen 
gekomen. Alleen door het doen van online aankopen!


