EBOO-Nieuws januari 2017

129 kinderen met vaste sponsor

“De kwali teit van je leven hangt niet af van wat er met je gebeurt, maar hoe je reageert
op wat er met je gebeurt. Aan het eerste kun je toch niet veel doen,
aan het tweede alles.”
- Erik Hazelhoff, verzetsheld, Soldaat van Oranje

Mogelijkheden

Uitgaven voor een leerling
Een verslagje van Peter Timmerman, broer van Fenneke
die nu bij haar op bezoek in Kenia is.
Op donderdag 19 januari s’ morgens om 07.45 staan
opeens het hoofd van de Anajali school Mr.Wellington
en een leerlinge op de stoep. Hannah Ambitsi, een erg
verlegen meisje van 17 jaar, heeft hele goede
resultaten behaald op de lagere school en mag nu naar
de middelbare school.

In het leven van ieder mens komen momenten voor
waarop hij/zij tot zichzelf zegt ‘dat kan niet’, maar dan
doet hij toch iets. We staan nu voor een nieuw jaar.
Laten we samen met een open blik kijken waar
mogelijkheden liggen voor EBOO in Kenia.
Laten we elkaar helpen, zodat zij (de kinderen in het
programma) zichzelf kunnen leren helpen.

Ze komen met een enorme lijst met spullen die ze nodig
heeft om te mogen studeren, hiernaast een kleine
opsomming, zodat jullie een idee hebben van wat er
allemaal nodig is. Ook moet ze medisch gekeurd worden
zodat ze zeker weten dat ze gezond is en niet zwanger
is of aids heeft.
En er zijn nog veel meer spullen nodig! In totaal moest
Fenneke ruim 56000 Ksh, dus €550,00 uitgeven voor 1
leerling!
Voordat alles geregeld was waren we een uur en een
kwartier verder. Al met al een indrukwekkende ervaring!

Filmavond 20 januari
De Eboo-filmavond is door vijf vrouwen bezocht. Na het
drinken van een kopje koffie hebben we samen gekeken
naar het indrukwekkende verhaal van een 84-jarige
Keniaanse dorpsbewoner en voormalig verzetsstrijder
die vecht voor het recht op de opleiding die hij nooit heeft
gehad. De avond was extra bijzonder omdat één van de
deelnemers jaren in Kenia heeft gewoond. De film en
haar verhalen maakten veel indruk. We zijn zeker van
plan nog eens een filmavond te organiseren.

Kosten leerling middelbare school
Een uniform, kan alleen op
school gekocht worden		

10.100 Ksh		

Een stoel om op te zitten
tijdens de lessen 		

1000 Ksh.

School fees, voor de eerste
4 maanden van 2017		

26.929 Ksh

Kost en inwoning
en matras en bed 		

18.650 Ksh

Ze moet zelfs haar eigen toiletpapier meenemen,
dat geloof je toch niet! En natuurlijk haar eigen
toiletbenodigdheden (tandenborstel,
maandverband,e.d.)
Totaal				€550,00

Bedankt voor uw steun!
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