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EBOO helpt 170 kinderen

142 kinderen met vaste sponsor

James Imbai weer terug op school!
Het jaar 2019 is fijn begonnen voor James Imbai die een
jaar niet naar school kon door een brand die zijn hele
huis verwoestte. Hij heeft bijna een maand in het
St. Mary’s ziekenhuis gelegen voordat hij werd
opgenomen in het Nationaal Kenyatta ziekenhuis voor
gespecialiseerde zorg waar hij op de Intensive Care lag.
James, die drie maanden in coma lag, werd ontslagen
uit het ziekenhuis toen zijn situatie verbeterde. Aan zijn
moeder werd gevraagd om hem elke week naar
fysiotherapie en ergotherapie te brengen. De kosten
hiervoor zijn door Stichting EBOO betaald tot het einde
van 2018, toen zijn moeder stopte met de therapieën.
James kon eerder niet meer lopen en ook niet zitten.
Inmiddels kan hij weer zelfstandig lopen en eten
ondanks enkele uitdagingen!

James Imbai in het ziekenhuis, januari 2018

Toen Geoffrey en Nicholas, zij bieden lokaal veel hulp
aan EBOO, hem afgelopen 12 februari op zijn school
hebben bezocht, troffen ze hem in een vrolijke bui. Hij
kon goed terughalen wat hij een paar jaar geleden op
school had geleerd. Op dit moment zit James in groep
5 en is hij verdergegaan waar hij was gestopt. Hij loopt
er nu alleen nog tegenaan dat zijn vingers zwak zijn en
hij bijvoorbeeld niet goed een pen kan vasthouden. Toch
is zijn handschrift wel leesbaar. Zijn leraar gelooft dat
James zijn spraak, schrijfvaardigheden en lichamelijke
functies zullen verbeteren door het spelen met andere
kinderen op school. Hij heeft goed gescoord op zijn
tussentijdse toetsen, een teken dat het daadwerkelijk
mogelijk lijkt dat hij weer een normaal leven zal kunnen
leiden!

Iedere euro wordt 100% goed besteed!
Op 28 februari jl. werd er een aflevering van het
programma Rambam uitgezonden over goede doelen
in Nederland. Hieruit is onder andere gebleken dat veel
stichtingen niet goed kunnen verantwoorden wat er met
de inkomsten gebeurt. Wij vinden het begrijpelijk dat
sponsoren willen weten wat er met het geld gebeurt en
dus transparantie willen. Daarom willen we hierbij nog
eens benadrukken dat 100% van de opbrengsten naar
de mensen in Kenia gaat. Dit kunnen we ook
verantwoorden door het publiceren van o.a. de
jaarverslagen en het beleidsplan die op de website zijn
gepubliceerd. Het jaarverslag van 2018 kunt u binnenkort verwachten.
Indien u een vraag heeft over Stichting EBOO in Kenia
kunt u ons altijd bereiken via onderstaande
contactgegegevens.
Benieuwd naar de uitzending van Rambam over goede
doelen? Klik dan op deze nieuwsbrief.

James Imbai op school in februari 2019
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