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Elke twee weken worden donaties een logistieke operatie 
 

Woensdagmorgen vroeg – elke twee weken -  staan ze in een rij. Veelal kwetsbare ouderen, 
een enkele tienermoeder.  Om langs de ingekochte voorraad brood, bonen, rijst en boter te 
lopen. Maar zo’n voedselbank vraagt wel een forse organisatie. Pat Dixon – ver over de 
tachtig jaar – doet dit jaren.  

Nieuwsbrief 
November 2017 

Logistiek hoogstandje 
Pat Dixon, de dappere “old lady” in Limuru, 
heeft haar helpers en haar kanalen om de 
giften,  die vanuit de Verenigde Staten, 
Australië en Nederland komen, om te zetten 
in voedsel. Niet luxe, maar wel een basis voor 
de komende periode.  Reken maar uit hoeveel 
je nodig hebt om bijna 400 pakketten samen 
te stellen.  
De inkoop vindt deels plaats door 
voorgepakte eenheden, maar bijvoorbeeld 
bonen worden in een grote hoeveelheid 
ingekocht en vervolgens in gelijke porties van 
1 kilo in plastic zakken verdeeld.  
 
Op de woensdagmorgen zijn de mensen, die 
in aanmerking komen voor zo’n 
ondersteuning, vaak al vroeg bij de schuur 
waar de uitreiking plaatsvindt. Geduldig 
wachtend.  In een vrachtwagen worden balen 
en kratten voedesel aangeleverd. Netjes in 
een volgorde opgesteld aan een kant van de 
schuur wordt alles voorbereid om binnen 
anderhalf uur de 400 pakketten uitgereikt te 
hebben. En echt dat gebeurt pas na de 
controle door Peter. Iedereen die van de 
social worker een persoonlijk kaartje heeft  
(met eigen nummer)  wordt afgevinkt en mag 
langs de uitreiking lopen.  
 

Droogte maakt de spoeling dun 
Het is niet onopgemerkt gebleven. De 
droogte in delen van Afrika het afgelopen 
jaar. Prijzen van voedsel zijn aanzienlijk 
gestegen. Sommige prijzen zijn meer dan 
verdubbeld. Dat maakt de spoeling dun.  
Het is ook bij de stichting Druppels voor Kenia 
niet onopgemerkt gebleven. Ook hier in 
Nederland. We konden dankzij mooie acties 
dit jaar de bijdrage met 50 % verhogen.  Dat 
wordt erg gewaardeerd in Kenia. Pat schrijft 
in haar mail dat we toch vooral de donateurs 
danken. Bij deze dus. 
 
We hopen en bidden dat de situatie daar 
beter mag worden.  En we hopen dat we de 
komende tijd door mogen gaan met onze 
ondersteuning. Mede door jouw hulp. Echt: 
Elke druppel helpt. 

Allen met een persoonlijk kaartje krijg je toestemming 
van Peter om je pakketje af te halen.  

Een serieuze logistieke operatie die de helpers van Pat 
goed organiseren. 

Met een kleine 
vrachtwagen worden de 
ingekochte waren 
gebracht. 

De laatste boon wordt nog 
van de grond gepakt.  
Na afloop van de uitreiking 
is de schuur weer netjes 
schoon.  
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Leuke en nuttige             december-cadeaus 
Nog op zoek een leuk cadeau om iemand mee te verrassen of om gewoon zelf praktisch te 
gebruiken? De opbrengst is voor Druppels voor Kenia.   Bestellen  kan via  
Druppelsvoorkenia@hotmail.com of even bellen met Ansje, Anja, Jacolien of Lotty. 

Wat is het gaaf dat jullie dit doen ! 
Hartelijk dank!  Namens honderden 
bijzondere mensen in Kenia. 

De familie Aantjes uit Emmeloord deed dit al jaren voor hun 
project in Kenia. Dit jaar de laatste keer pompoenen en een deel 
van de opbrengst naar Druppels voor Kenia. Prachtig plaatje.  

De kinderen van basisschool de 
Fontein hebben hard gerend en 
hebben een fantastisch bedrag 

opgehaald. Het was erg warm 
die dag in juni. Het leek wel 
Kenia. Maar de inzet en het 

enthousiasme was er niet 
minder om.   

Kinderen van CBS de Marsweijde uit 
Hardenberg hebben wekenlang hun 
“goede doelen busje” gespekt. Met al die 
druppels was de bus goed gevuld. We 
mochten op 13 juli een mooi bedrag in 
ontvangst nemen.  Heel erg bedankt! 

52 weekplanners  (A4) 
 €   10,- 
52 weekplanners + klembord *) 
 €   18,- 
52 weekplanners (A4) + klembord 
+ (max 5) namen voorbedrukt *) 
 €   25,- 
 

*) Levertijd een week 

Per stuk  €   7,50 
 
Je kunt de kleur *) doorgeven. 
 

*) Levertijd een week 

Een weekplanner: voor het hele gezin weer zicht op de afspraken en de mogelijkheden. 
Met een leuke print uit Afrika.  7 dagen per week en 5 namen.  

Lekker warm voor op de bank of in bed. Aangenaam de winter door. De pittenzak die je 
snel  en gemakkelijk opwarmt in de magnetron.  

Soms zijn hobby's 
bijzonder. Zo ook het 
kweken en verkopen 
van  pompoenen. En 
dat allemaal voor een 
goed doel.  


