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Met z’n zessen 
Deze keer gingen we met zes personen. Naast 
Ansje en Lotty gingen deze keer ook Anja, 
Jacolien, Jan en Luco mee.  Met elkaar zie en 
hoor je meer.  Kun je beter beoordelen welke 
hulp voor wie nodig is en hoe de organisatie is 
opgezet.  
 
Anja is blij dat ze mee is gegaan naar Kenia; 
een “fantastisch land, maar waar hulp zeker 
nodig is. “  “Tegelijk zien we sinds 6 jaar een 
belangrijke verbetering. Neem de school die 
door Mariah wordt geleid. Wat is die school 
vooruit gegaan! Een verbeterde keuken, 
goede structuur voor onderwijs en voeding. 
En allerlei activiteiten er om heen om voedsel 
te krijgen of om extra geld te verdienen”, 
constateert Ansje.  
 
Jan en Luco zijn beiden onder de indruk van 
de organisatie die door Pat is neergezet. 
Zowel de social workers die de mensen uit de 
wijken goed kennen, de inkoop en logistiek 
van het feedingprogram. En een goede 
administratie voor de besteding van de 
gelden.  

Indrukwekkend wat je daar mee maakt 
 
Begin 2016 hebben we een werkbezoek gebracht aan Limuru (Kenia).  Zes jaar nadat Ansje 
en Lotty hun eerste bezoek brachten. De drie projecten, die we sinds die tijd ondersteunen, 
hebben we bezocht. En het belangrijkste is hierbij dat we de mensen die het organiseren en 
de mensen die feitelijke worden ondersteund hebben ontmoet.  Dat maakt indruk! 

Nieuwsbrief 
Mei 2016 

Foto: Structuur en hygiëne op school. Goede 
ontwikkelingen. 

De vrouwen maakten van de grote rode 
zakdoek een hoofddoek of gebruikten ‘m als 
een sjaal. Zowel de inhoud als de verpakking 
werden erg gewaardeerd. 

Knapzak 
De 450 knapzakken hebben we in Limuru 
gevuld met een bord, beker en een lepel. 
Daar waren ze erg blij mee. De meeste 
mensen hebben niet eens bestek om mee te 
eten.  

We willen blijven ondersteunen. 
Jacolien is er direct duidelijk over: we gaan 
vanuit Kampen ook deze projecten 
ondersteunen. En dat is goed nieuws voor die 
mensen daar. Druppels voor Kenia wil als 
stichting de komende jaren de hulp 
voortzetten.  We realiseren dat de eerste 
periode van vijf jaren voorbij zijn. Tegelijk 
hopen we dat de donateurs opnieuw die o zo 
belangrijke druppeltjes blijven geven.  We 
kunnen er dan samen een verfrissende 
stroom van maken.  
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Wil je ook donateur worden van Druppels voor Kenia? 
De komende jaren willen we vanuit onze stichting de projecten in Limuru 
blijven ondersteunen. Wil je ook voor een paar druppels zorgen?  
Samen kunnen we er een stroom van maken.  
Eenmalige en periodieke giften zijn zeer welkom.  Druppels voor Kenia is een 
ANBI stichting en dus zijn giften fiscaal  aftrekbaar. 
 
 
 
NL 91 RABO 0109037863 tnv  Druppels voor Kenia. 
Op de site druppelsvoorkenia.nl/stichting is een machtigingsformulier te 
downloaden voor uw periodieke giften. 

Druppels  
werken  

verfrissend 

Kunnen we er samen  
een  

stroom van maken? 

Cheshirehome School Body of Christ Feedingprogram 

Gedurende het werkbezoek hebben we diverse impressies – inclusief foto’s en fimpjes – 
geplaatst op facebook.  
Kijk maar op www.facebook.com/druppelsvoorkenia/  


