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Dankwoord
Op de eerste plaats willen wij alle sponsoren, sponsorparents en
andere vrienden van Furaha Orphans Kenia een heel fijn en gezond
2020 toewensen. Verder willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw
financiële bijdrage in 2019 en in het gestelde vertrouwen wat u in ons
als bestuur had. Al eerder lieten we weten dat het soms zoeken is en
ook lastig om altijd de juiste beslissingen te nemen. Voor ons is het
een enorme steun dat wij merken dat u vertrouwen blijft houden in
wat wij doen. Hopelijk mogen wij het komend jaar ook weer op u
rekenen.
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Elisabeth & aansturing project
Elizabeth is voor het weeshuis een onmisbare vrouw. Een vrouw die
een echte moederfiguur is voor de weeskinderen en zich daar ook
volledig verantwoordelijk voor voelt. Ze beschouwt ze als haar eigen
kinderen. Behalve voor het weeshuis is zij echter ook onmisbaar voor
de hele gang van zaken bij Furaha in Kenia. Ze organiseert op dit
moment namelijk ook alles met betrekking tot het hele
schoolgebeuren. Het is helaas tot nu toe niet gelukt om een
hoofdonderwijzer te vinden die de school goed kan besturen, vanuit
zijn hart werkt, continuïteit kan bieden en constructief kan
samenwerken met het weeshuis. Dat is de reden om Elizabeth hierin
momenteel meer verantwoordelijkheid te geven, totdat de huidige
hoofdonderwijzer heeft laten zien dat hij de verantwoordelijkheid
aan kan. Elizabeth gaat ook samen met hem en enkele andere
leerkrachten een systeem bedenken voor het innen van schoolgeld
voor de kinderen die van buitenaf de school bezoeken. We hopen
na het eerste kwartaal van 2020 hier positieve ontwikkelingen in te
zien en hebben dit ook als voorwaarde gesteld.
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Eerste weeskinderen doen eindexamen!

Ik wens je rust
Om bij te tanken

In november hebben de eerste weeskinderen van Furaha Orphans
hun eindexamen gedaan voor het voortgezet onderwijs. Bij het
schrijven van deze nieuwsbrief zijn de uitslagen nog niet bekend.
Afhankelijk van de scores van de studenten worden dan ook pas
adviezen gegeven wat de verdere mogelijkheden zijn voor de
individuele studenten. Als de resultaten bekend zijn gaat Elizabeth,
de moederfiguur, met de jongeren in gesprek om te kijken wat de
wensen en mogelijkheden zijn en wat daar voor nodig is. Verder
studeren, een praktijkopleiding doen of een baan zoeken. Wij als
Furaha-bestuur gaan dan kijken wat wij kunnen en willen betekenen
om hen hierbij te ondersteunen. Voor nu zijn we al erg dankbaar dat
er mensen/ organisaties zijn die het schoolgeld van de kinderen voor
het voortgezet onderwijs mee willen bekostigen. Komend schooljaar
(begint in januari) komen er weer 3 kinderen bij die naar voortgezet
onderwijs gaan.

En tijd om aan je zelf te
schenken
Ik wens je dromen
Die je vreugde geven
En doelen om na te streven
Maar vooral wens ik
Dat je de kleine dingen ziet
En dat je van de reis
Die ‘leven’ heet geniet
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Investeringen 2019
Zoals u misschien nog weet zijn Wilhelmien en haar man Folgert in
februari 2019 naar Kenia geweest en hebben daar veel gesprekken
gevoerd met o.a. leerkrachten, de weeskinderen zelf en
moederfiguur Elizabeth. Dingen die ons vervolgens bezig hielden
was hoe we de mensen daar het beste kunnen ondersteunen.
Conclusie was dat we misschien als Nederlands bestuur iets meer
terughoudend moeten zijn wat betreft nieuwe ideeën en dit meer bij
de mensen daar moeten laten. Feit blijft namelijk dat er altijd sprake
is van cultuurverschillen waarbij belangen en wijze van werken ook
verschillend blijft. Afgelopen tijd en ook komend jaar willen we dan
ook meer inspelen op wat de mensen daar vragen en belangrijk
vinden. Hierdoor hopen we ook op meer betrokkenheid van de
bevolking in Kenia.

Together we can!
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Praktijklessen

Bestuur
Stichting Furaha
Orphans Kenia
J. Thijssenstraat 16
6612 BA Nederasselt
Tel: 06-48566953
E-mail: info@furaha.nl
www.furaha.nl

Helaas is het ons niet gelukt om in 2019 nieuwe bestuursleden te
werven. Dat betekent dat we de Nederlandse werkzaamheden voor
de stichting in 2020 weer zullen gaan verdelen over ons drietjes. Om
dit haalbaar te laten zijn, zullen we daarom keuzes moeten maken
en geen grootschalige acties gaan organiseren in het nieuwe jaar.
Mocht u nog iemand weten die ons bestuur wil en kan gaan
ondersteunen, dan horen wij het heel graag!

Bank
NL39INGB0004657258
KvK nummer
53706501
Fiscaal nummer
8509.84.269

Praktijklessen

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij onze stichting.
Wij wensen jullie een 2020 waarin jullie kunnen genieten van je reis!
Warme groeten namens het bestuur
van Stichting Furaha Ophans Kenia,
Judith, Wilhelmien, Boniface & Janske
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