Bavel, 28 februari 2008,

Beste mensen,

Na onze vorige brief van 5 januari j.l. willen wij u wederom op de hoogte stellen van de laatste
ontwikkelingen in Kenia m.b.t. onze projecten in Kimilili en Mumias. De eerste problemen n.a.v.
de verkiezingen zijn de afgelopen tijd verder uit de hand gelopen. Dieperliggende oorzaken
kwamen aan het licht: stammenconflicten, verrijking van de politieke elite, landproblemen die
teruggaan tot de koloniale tijd. Vooral door de grote armoede zijn mensen gefrustreerd geraakt
en zijn gaan moorden en plunderen: vaak jonge mensen zonder opleiding of werk die geen enkel
toekomstperspectief en niks te verliezen hebben. Nu blijkt meer dan ooit hoe belangrijk onderwijs
is in een land als Kenia! Wij volgen de ontwikkelingen op de voet via de media en onze contacten
in Kenia zelf. Na alle narigheid zijn we weer optimistisch geworden nadat de onderhandelingen
o.l.v. Kofi Annan tussen regering en oppositie afgelopen donderdag tot een overeenkomst hebben
geleid die tot hervormingen in Kenia moet leiden. Het is een eerste stap in de goede richting. We
hopen vurig dat het in de komende tijd ook door de mensen in het land wordt gedragen.
Wij zijn erg blij U te kunnen vertellen dat het op de twee locaties waar wij onze projecten uitvoeren nog steeds een oase van rust is. Er is geen enkele schade toegebracht aan onze projecten en
aan de 7 nieuwe projecten wordt gewoon doorgewerkt; sommige zijn zelfs al afgerond! In onze
telefoongesprekken met vooral Solomon Nabie, directeur van onze partner IcFEM, bleek dat
vanwege de rust een grote stroom vluchtelingen naar Kimilili op gang is gekomen. IcFEM houdt
zich, samen met andere organisaties bezig met de opvang, onder andere 1000 weeskinderen die
hun ouders vaak voor hun ogen hebben zien omkomen. IcFEM wil graag dat deze kinderen naar
de verschillende scholen in de omgeving gaan zodat ze in ieder geval onderwijs kunnen genieten.
Voor schooluniformen, extra schoolbanken en mentale ondersteuning van deze kinderen is extra
geld nodig. Het bestuur van onze stichting heeft dan ook besloten een donatie hiervoor te willen
doen aan IcFEM. Wij willen graag de mensen in Kimilili een hart onder de riem steken in deze
moeilijke tijden. IMPULSIS/ EDUKANS, onze partner in Nederland, heeft goedkeuring gegeven om
een bedrag van € 7.500 te verdubbelen. Dat betekent dat wij binnenkort € 15.000 kunnen
overmaken voor deze wederopbouw hulp. Deze gift gaat niet ten koste van bijdragen aan andere
projecten.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige belangstelling in de afgelopen tijd voor
het werk dat we samen doen in Kenia. Als de situatie stabiliseert dan is Kenia goed op weg een
democratie te worden waar helaas veel mensen hun leven afgelopen maanden voor hebben
moeten geven. Wij willen ons graag extra inzetten om Kenia juist nu te verder te helpen.
De Kenianen zelf krijgen weer hoop, dan kunnen wij ze toch niet in de steek laten?
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