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Bij de voedselbank in Limuru 
worden ook de laatste bonen 
die op de grond zijn gevallen,  

verzameld.  
 

Voedselverspilling is hier geen 
bekend verschijnsel. 
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Geen regen, geen voedsel 
Volgens het Rode Kruis is de nood hoog en is 
het in jaren niet zo droog geweest. Ook in 
november en december (de periode waarin 
normaal de regen valt) bleef het grotendeels 
droog. Normaal gesproken kunnen mensen 
tijdens het regenseizoen water verzamelen 
om gewassen mee te groeien en dieren te 
laten drinken. Maar door de aanhoudende 
droogte is er nu nauwelijks voedsel 
beschikbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het effect op de prijzen van voedsel is in heel 
oost Afrika merkbaar. Pat Dixon, onze lokale 
coördinator heeft ons hierover eind vorig jaar 
geïnformeerd.   
 

Droogte in Oost Afrika heeft directe invloed op de hulpverlening 
 
De meest ernstige droogte sinds jaren treffen het oosten van Afrika: Ethiopië, Sudan en 
kenia. In Sudan is er sprake van hongersnood, maar ook in Limuru (Kenia) zijn de effecten 
merkbaar. Veel van het voedsel is aanzienlijk duurder geworden en dat betekent dat de 
voedselbank minder kan verstrekken. We hebben vanaf begin dit jaar de periodieke hulp 
kunnen verhogen dankzij hulp van donateurs en opbrengsten uit acties. 
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Foto: Het oosten van Afrika lijdt onder de droogte 

Extra ondersteuning 
Druppels voor Kenia heeft besloten dat we 
voor dit jaar de maandelijkse bijdrage met 50 
procent gaan verhogen. Hiermee kunnen de 
400 arme, oude en of hulpbehoevenden toch 
elke twee weken hun voedselpakketje 
ophalen.  

Directe contacten 
Voor een effectieve hulpverlening is het van 
belang dat er goede contacten zijn vanuit 
Nederland met Kenia. En hoewel Pat al een 
respectabele leeftijd heeft bereikt, is ze nog 
steeds erg gedreven om de projecten te 
ondersteunen. We hebben, veelal via de mail, 
regelmatig contacten met Pat.  Toen we er 
vorig jaar waren bleek dat zij ook een groep 
helpers om haar heen heeft. Lokale mensen 
die het hart op de goede plek hebben.  
Denk aan Francis, de social worker, die in de 
sloppenwijk van Limuru regelmatig de 
ouderen en zieken bezoekt., de situatie 
beoordeelt en waar nodig concreet hulp 
organiseert.  
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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. 

Hoe zou het met deze oude mevrouw zijn in 
de Misery van Limuru?  
 
Gedurende het werkbezoek (2016) hebben 
we diverse impressies – inclusief foto’s en 
fimpjes – geplaatst op facebook.  
Kijk maar op 
www.facebook.com/druppelsvoorkenia/  

Samen eten voor het goede doel 
Op 23 januari zat het restaurant D’Olde 
Vismark in Kampen stampensvol. “Afdeling 
Kampen” had een benefitdiner georganiseerd  
voor Druppels voor Kenia.  
Er was een zeer smakelijk typisch Keniaans 
menu samengesteld  “kawaidi Kenya”.  En dat 
werd gewaardeerd.  De bediening in 
Afrikaanse outfit, een schilderijenveiling en 
het  aanstekelijke lied “Jambo, jambo” 
maakten de avond tot een geslaagde 
happening.  
De opbrengst hiervan maakt het mogelijk om 
extra druppels te geven.  
 
Deelnemers en medeorganisatoren danken 
we hiervoor hartelijk.  


