Nieuwsbrief Furaha Orphans Kenia

november 2018
Jaargang 2, nummer 2

website; www.furaha.nl, mailadres; info@furaha.nl

Boardmeeting met Boni

Vooruitblik 2019

Op donderdag 8 november jl. mochten wij Boni
(onze Keniaanse samenwerkingspartner) weer
ontvangen in Nederland. Hij kwam op bezoek
om samen nieuwe plannen te maken. Op dit
moment studeert hij in Duitsland, waardoor het
gemakkelijker was om hem uit te nodigen in
Nederland. Op vrijdagavond had het bestuur
een etentje gepland. Op zaterdagochtend en -middag is er een uitgebreid en intensief
overleg geweest. Er zijn verschillende zaken
besproken zoals de voortzetting van het
basisonderwijs, investeringen voor het weeshuis
en de basisschool, de voortgang van het
waterproject en het bezoek van Wilhelmien en
Folgert. Hierover leest u verderop meer.
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Het gaat goed met de weeskinderen. De continue sponsoring van de
sponsorparents levert daar een zeer belangrijke bijdrage aan. Dankzij hen
kunnen onze kinderen worden blijven voorzien van gezonde voeding, zorg
en onderwijs. Op dit moment wordt er door Elizabeth (de moederfiguur)
hard gewerkt om het weeshuis te registreren. De reden dat we dit proces
zijn gestart is onder andere dat als we geregistreerd zijn, we de Keniaanse
overheid ook om financiële hulp kunnen vragen. Zij hebben daar een
verantwoordelijkheid in. Er is in oktober jl. een medewerker van de
overheid langs geweest om het weeshuis te bezichtigen. Op dit moment
wordt er een rapport opgesteld. Mochten er zaken zijn waar we nog niet
aan voldoen, dan zullen we deze als eerste aanpakken in 2019, zodat de
registratie vlot kan worden voltooid.

Vooruitblik 2019
Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven, hebben we de maanden
januari en februari van 2018 gebruikt om ons beleid voor de komende jaren
bij te stellen. Concreet betekent dat dat we in 2019 gaan voor een
registratie van het weeshuis, het verder verstevigen van het basisonderwijs
en er voor zorgen dat onze weeskinderen uiteindelijk een diploma kunnen
behalen in het voortgezet onderwijs.
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Update waterproject
In mei ’18 is het waterproject, dankzij de Vastenactie van de paters in
Wijchen (BVA), van start gegaan! Er werd onder leiding van Clemens (de
oom van Boni) een lokaal watercomité opgericht, wat een plan van
aanpak heeft gemaakt voor de uitvoering, beheer en boring van de
watervoorziening. In het watercomité zitten verschillende afgevaardigden
uit de omgeving, zoals iemand vanuit de school, vanuit het weeshuis, vanuit
de leefomgeving, vanuit de kerk en enkele (wees)kinderen. Eind mei ’18
werd al de gewenste diepte van 300 meter bereikt, met zoals gepland, een
onuitputtende waterbron! In de maanden juni, juli en augustus is gewerkt
aan de bouw van de pilaren voor de tanks en de bouw van de
watervoorziening en kiosk. De afgelopen maanden was het contact tussen
het watercomité en het Nederlandse bestuur minder goed vanwege slecht
bereikbare telefoons en het minder vaak fysiek aanwezig kunnen zijn van de
projectmanagers. Inmiddels is het contact hersteld, is er een tussentijdse
balans opgemaakt en zullen de eerste maanden van het nieuwe jaar
gebruikt worden om het project te voltooien. Praktisch gezien is het project
dan afgerond, echter zal het comité aan de slag blijven met de borging op
de langere termijn en het beheer van de voorziening.

Babyclass
In Nederland horen we weer steeds
vaker de discussie over of we kinderen
al voor de 4 jaar onderwijs aan moeten
willen bieden.
In Kenia doen ze dat al lang.
Het is de bedoeling dat kinderen vanaf
2 jaar naar de babyclass gaan. Ze
volgen dan al klassikale lessen en leren
daar bijvoorbeeld hun moedertaal,
maar ook Engels.
Dit gebeurt steeds iets meer
spelenderwijs. Als alles goed gaat
mogen ze vanaf 4 jaar naar het
basisonderwijs. Vaak zijn kinderen wel
wat ouder bij de start en is het helaas
niet voor alle kinderen mogelijk om de
babyclass te volgen. De overgang van
babyclass naar basisonderwijs is een
officiële aangelegenheid zoals u kunt
zien. Op de foto een jongetje wat de
overstap mag maken van babyclass
naar groep 1 van het basisonderwijs.
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Bezoek wilhelmien & folgert feb ‘19
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Op naar Kenia!
In februari 2019 zal ik voor de vijfde keer een bezoek brengen aan
ons weeshuis in Kenia. Deze keer ga ik samen met mijn man Folgert.
Het is dan ruim 2 ½ jaar geleden dat ik daar voor het laatst was.
Heel blij dat ik straks de weeskinderen, onze moederfiguur Elizabeth
en alle andere vrienden weer zal zien.
Ook wel heel spannend. Spannend omdat ik erg benieuwd ben hoe
alles er bij ligt. Hoe hebben de mensen het gedaan sinds we daar in
2016 vertrokken zijn. Ik heb de laatste keer met hun gesproken over
het eigen kunnen van de lokale bevolking en gevraagd naar hun
eigen ideeën. Met een nieuw samengestelde board of
management zouden ze aan de slag gaan.
Ik ben erg nieuwsgierig hoe dat gegaan is in de afgelopen 2 ½ jaar.
Dat het niet altijd mee viel weten we inmiddels wel van onze
moederfiguur Elizabeth. Zij kan dan ook niet wachten tot we daar
zijn om ons bij te praten en te overleggen over hoe we verder
kunnen gaan.
Zij is in elk geval een persoon die erg betrokken is en zich
verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de weeskinderen en de
kwaliteit van het onderwijs. Hopelijk heeft ze anderen ook kunnen
motiveren. Als ik terug ben krijgt u uitgebreid verslag van deze beslist
weer indrukwekkende reis.
Wilhelmien.

Bestuursleden gezocht!
Het Nederlandse bestuur van Furaha Orphans Kenia bestaat op dit
moment uit Judith Burgers, Wilhelmien de Jonge en Janske RoelofsCrone. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, zodat we
het werk wat meer kunnen verdelen, we het bestaan van de stichting
de komende jaren kunnen borgen en omdat we een frisse blik van
meerwaarde vinden. Heb je interesse of ken je iemand die mogelijk
interesse heeft, neem dan contact op met een van ons!
Wil je geen plek innemen in het bestuur, maar vind je het wel leuk om
onze nieuwsbrief in elkaar te zetten of onze website en
facebookpagina te beheren? Laat dan ook van je horen.
Bij voorbaat dank!

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij onze stichting!
Wij wensen jullie allemaal een goed & gezond 2019 toe.
Hartelijke groetjes namens het bestuur van Stichting Furaha Ophans Kenia,
Judith, Wilhelmien, Boniface & Janske
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