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Feeding program Limuru 
In de vorige nieuwsbrief hadden we het al 
aangegeven. Na 5 jaar ondersteuning van 
belangrijke hulpprojecten willen we graag  de 
mensen daar weer ontmoeten. Om te zien 
hoe het met hen gaat, hen te bemoedigen en 
om te verkennen hoe het de komende tijd 
verder gaat met de hulpverlening.  
 
Eind januari 2016 vertrekken we DV naar 
Limuru. We gaan met 6 personen. Met de 
lokale hulpverleners hebben we inmiddels 
een aantal bezoeken geregeld. Natuurlijk ook 
met de krasse Pat Dixson (80 jaar) die al jaren 
lang de lokale voedselbank daar coördineert.  
De vraag die ons bezig houdt is hoe dit verder 
moet als zij mogelijk een stapje terug moet 
doen.  
Met sociaal werkers zullen we ook mensen uit 
de lokale bevolking ontmoeten die  - soms al 
geruime tijd – gebruik maken van de 
voedselbank.  We zijn benieuwd naar de 
omstandigheden waarin die mensen leven. 
Als je niet alleen kunt leven van de 
voedselbank, hoe redden zij zich dan?  
 
Verder willen we de kleine schooltjes 
bezoeken.  Zien hoe de maaltijden voor de 
kleine kleuters worden gemaakt. En het huis 
voor de jonge gehandicapte vrouwen om te 
zien hoe zij werken aan eigen ontwikkeling en 
of ze kunnen voorzien in eigen levens- 
onderhoud. En naar het weeshuis. 

Help je mee ? 
Bij het geplande bezoek willen we zelf ook 
meehelpen bij de zogenaamde “handout” ; de 
uitreiking van voedselpakketten aan 400 
mensen.  We vinden het fijn als we dan iets 
extra’s kunnen doen.  
We willen deze mensen dan een knapzak, een 
dichtgebonden boerenzakdoek, uitreiken met 
als inhoud bonen / rozijnen / abrikozen.  
 
Een knapzak maakt de verbinding naar de 
schamele bagage van een armoedige reiziger. 
Vaak zijn de mensen die naar de voedselbank 
komen uren onderweg.  Wat is er mooier dan 
hen een gevulde knapzak mee terug te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je meehelpen om deze knapzak te 
vullen? Dat kan door een donatie voor 
Druppels voor Kenia.  Verderop in deze 
nieuwsbrief  lees je hoe dit kan. Via 
sponsoring van de                   in Dalfsen  
hebben we op een voordelige manier 500 
boerenzakdoeken         verkregen.   

Werkbezoek aan Kenia krijgt vorm 
 
De voorbereidingen van het werkbezoek aan Limuru (Kenia) zijn in volle gang. Om na zes 
jaar weer de projecten van de voedselbank, de kleine schooltjes en het cheshire home voor 
de jong gehandicapte vrouwen te bezoeken.  En natuurlijk de lokale bevolking te ontmoeten. 

Nieuwsbrief 
December 2015 

We zijn blij dat we met een enthousiast team van zes personen het werkbezoek aan Limuru 
kunnen brengen.    Ansje en Jan Holsappel, Jacolien Groen, Anja Bos, Lotty en Luco Nijkamp 
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Menso Alting College  gaat erg ver als het 
om sponsoring gaat 
• Rennen, springen, glijden over velden door 

modderpoelen. Docenten van het Zwolse 
Menso Alting college vonden het vooral 
prachtig. Als je het ziet snap je dat ze later 
best een beetje trots voor hun school 
poseren. Hartelijk dank voor het 
fantastische bedrag dat jullie bij elkaar 
gehaald hebben.  

Sociaal werkers reiken straks de verschillende 
onderdelen van het pakket uit aan de 400 personen die 
in en om het gebouw rustig hun beurt afwachten. 
 
Met kerst dit jaar iets extra’s?  Een pondje suiker voor 
zoete thee. 

• http://mudmasters.nl/fotos-en-
videos/biddinghuizen-2015/sfeervideos/ 

Recente brief van Pat Dixson.  
Verderop in de brief wenst ze  
jou al vast een goed kerstfeest 
toe. Dat is iets waar ze in Kenia 
echt op ons voorlopen.  

Wil je ook donateur worden van Druppels voor Kenia? 
De komende tijd willen we vanuit onze stichting de projecten in Limuru blijven 
ondersteunen. Wil je ook voor een paar druppels zorgen?  Dat kan! Samen 
kunnen we misschien een verfrissend regentje maken.  
Eenmalige en periodieke giften zijn hartelijk welkom.  Druppels voor Kenia is 
een ANBI stichting en dus zijn giften fiscaal  aftrekbaar. 
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Op de site druppelsvoorkenia.wordpress.com/stichting is een machtigings-
formulier te downloaden voor periodieke giften. 


