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EBOO helpt 170 kinderen

140 kinderen met vaste sponsor

Bezoek van James Imbai aan EBOO
Na maanden van veel ellende en pijn is James Imbai
langzaam aan het herstellen. Hij krijgt nog steeds
fysiotherapie, dit kost elf euro per week, en wordt
betaald door EBOO.
Op dinsdag 19 juni kwam James, samen met zijn
moeder en zijn oom op bezoek in het kantoor van EBOO
om te bedanken voor de hulp die EBOO heeft gegeven.
James zat tegenover mij (Nicholas) met een glimlach.
Ik gaf hem pen en papier om zijn naam op te schrijven,
maar hij zei met een lach dat hij niet kon schrijven omdat
zijn handen nog steeds te zwak waren. Maar hij kon wel
weer tellen tot twintig. Ik was verrast te horen dat hij de
naam van zijn school nog wist en zelfs de namen van
alle leraren. James kan nu nog niet zelfstandig lopen,
maar naar verwachting zal hij met de nodige
ondersteuning (pysiotherapie) ter zijner tijd weer
kunnen lopen. “We blijven dankbaar naar iedereen die
dit mogelijk hebben gemaakt”. Fenneke komt in
augustus naar Kenia en zal dan James en zijn familie
bezoeken om te kijken hoe het met hem gaat en welke
“stappen” hij al heeft gemaakt.
Ik (Nicholas) vind het ook belangrijk om te vertellen dat
medische zorg in Kenia erg duur is en dat alle medische
kosten nooit betaald hadden kunnen worden zonder
de financiele hulp van EBOO. Zonder hulp zou James
waarschijnlijk nooit of in ieder geval niet zo snel uit de
coma gekomen zijn. Wij in Kenia blijven dankbaar dat
Fenneke ooit is begonnen met het EBOO in Kenya
project.

“Fenneke heeft een hart groter
dan de oceaan!”

James op kantoor bij EBOO

Aanvullend bericht over James
13 juli kregen we het bericht van Fenneke dat James
opnieuw betrokken is geweest bij een brand, nu bij de
buren. Gelukkig konden ze hem deze keer op tijd uit zijn
huisje halen. Lichamelijk dus geen extra letsel, maar
opnieuw is de familie alles kwijt. Hier schrokken we -als
bestuur in Nederland- erg van, maar we hadden ook
vraagtekens hoe dit opnieuw kon gebeuren, dus hebben
we Fenneke om informatie gevraagd.
Allereerst zijn de krotten waar de mensen in wonen, veel
te dicht op elkaar gebouwd met inferieure materialen.
Bovendien laat de electriciteits bedrading veel te
wensen over, en mensen koken op een houtskool
(of zelfs sprokkelhout) vuurtje in of direct naast hun
huisje. Dan zijn er ook nog de kaarsen en lampjes die op
kerosine werken die makkelijk om kunnen vallen.
Fenneke heeft de opdracht gegeven om €350,- aan het
gezin te geven om weer opnieuw te kunnen beginnen.
De vorige keer is het gezin door familie en vrienden
geholpen, maar ook zij hebben nu niets over.

Markten
Op 30 juni hebben Jansje en Sjoukje op een markt in
Groningen gestaan. Hier is voor €554,- verkocht. Ook op
14 juli stonden zij samen op een markt in Sellingen, hier
was de opbrengst zelfs €1075,-!
We willen onze marktvrouwen even in het zonnetje
zetten:ontzettend bedankt voor jullie enorme inzet voor
EBOO!
Eerstvolgende markten:
3 augustus – Coopluydenmarkt in Appingedam
4 augustus – Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
1 september – jaarmarkt in Bierum
22 september – Mooi Bedum in Bedum
Heb je interesse? Kom vooral langs!
Sjoukje op de markt

Bedankt voor uw steun!
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Jansje en Corrie op de markt

