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Druppels voor Kenia
Werken aan zelfredzaamheid
Als stichting ondersteunen we de drie projecten in Limuru. Onze druppels (€’s) worden daar
lokaal omgezet in voedselpakketjes en gebruikt voor ondersteuning van leerkrachten en
begeleiders. Maar er gebeurt meer. De uitdaging ligt bij de betrokkenen daar om ook iets te
ontwikkelen en op te bouwen. Zodanig dat ze meer zelfredzaam worden. Stapje voor stapje.
En het is mooi te zien dat ze het met enige trots doen.
Koeien in de stal en een mini theeplantage
Bij het Cheshire home, het tehuis waar jonge
gehandicapte vrouwen zitten, hebben de
begeleiders en de bewoners gewerkt aan een
stal en houden ze twee koeien. Op deze wijze
is er enige zuivel beschikbaar. En nog vers
ook. Inmiddels zijn er ook jonge kalfjes
geboren.

Kippen in het hok en lekkere aardappelen
Voor de school BoC heeft Maria, de
coördinator, een kippenhok gemaakt. En dat
geeft dan weer goede mogelijkheden om aan
de school verse eieren beschikbaar te stellen.
De kinderen krijgen dagelijks een warme
maaltijd en daarin kun je de eieren prima als
ingrediënt gebruiken.

Verder hebben ze enige grond om
theeplanten op te verbouwen. De opbrengst
van de kavel wordt verkocht en de opbrengst
is voor het tehuis.
Op het perceel bij haar thuis heeft ze ook nog
wat aardappelen gepoot.
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En zo zie je dat ze op een creatieve manier
proberen om stapje voor stapje verder te
komen.

Druppels voor Kenia
Gewoon slim omgaan met je geld

Met een glimlach vertelde hij ons dat de oude
mensen, die zelf niet meer van huis kunnen,
In de sloppenwijk van Limuru (de naam van af en toe één van de kinderen uit de buurt
die wijk “misri slums” zegt genoeg) worden iets laten doen of iets laten halen.
ook verschillende oude mensen ondersteund.
Sommigen komen niet verder dan het stoepje Wat je al niet met een centen kan doen daar.
van hun mini-huisje. Deze oude mevrouw is
zo’n inwoonster.
Ze wordt regelmatig bezocht door de social
workers. Francis is één van hen. Hij vertelde
dat hij de aan huis gebonden ouderen soms
wat kleingeld geeft. Een paar muntjes van een
enkele shilling (centen). We vroegen ons af
waarom hij dat deed.

Acties voor Druppels - acties voor Druppels – acties voor Druppels
We zijn als stichting natuurlijk sterk afhankelijk van onze donateurs die elke maand of elk jaar
een bijdrage geven. Fijn dat we zo op een constante stoom van middelen kunnen rekenen.
Tegelijk zien we een toenemende afhankelijkheid van opbrengsten uit acties. In deze
nieuwsbrief weer enkele fantastische bijdragen.
Rondjes rennen voor Druppels. Da’s zweten!

Sparen met blikken

In Kampen zijn er heel wat rondjes gelopen In Eerbeek liggen echt geen blikken en plastic
flesjes meer op de straat. Die worden
door de kinderen van basisschool de Mirt.
allemaal direct verzameld door Marleen Baas.
Samen met de blikken uit de eigen
huishouding weet ze telkens een mooi bedrag
bij elkaar te sparen. En het werkt aanstekelijk,
want inmiddels doen al verschillende
plaatsgenoten mee met deze actie. Super!
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Geweldig hoe de kinderen en hun ouders
deze actie hebben gesteund. En natuurlijk
dank aan meesters en juffen die de kinderen
weer motiveerden.
Het bedrag van ruim € 4.800,= was
overweldigend. Ontzettend bedankt. Ook uit
Kenia
krijgen
we
regelmatig
een
“bedankbericht”. En dat brengen we graag
aan jullie over. Wie weet een stimulans voor
andere scholen om ook iets dergelijks te
doen.
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Acties voor Druppels - acties voor Druppels – acties voor Druppels
nog meer initiatieven - nog meer initiatieven - nog meer initiatieven - nog meer initiatieven

Dankbaar een jubileum vieren
Zo maak je van druppels een stroom !
Op de Regenboogschool in Lemelerveld zijn
ze erg druk geweest voor de Druppels voor
Kenia. We zijn bij de kinderen in de klas
geweest en hebben verteld over ons project
en plaatjes uit Kenia laten zien. Ze sparen een
jaar lang voor een goed doel. De kinderen
nemen elke week een bedragje mee naar
school om dit in het potje te doen. Vorig jaar
mochten wij dat bedrag ontvangen.

Het is mooi om te merken dat mensen die
een jubileum of kroonjaar vieren, ook aan hun
naaste denken. Dat kan een huwelijksjubileum zijn, een verjaardag, maar ook als
jouw bedrijf of organisatie een mijlpaal
behaalt.
Diverse keren hebben we op deze wijze een
mooie bijdrage mogen ontvangen voor onze
stichting. Hartelijk dank hiervoor.
Dankbaarheid vermenigvuldigt zich op deze
wijze. Daar mag je samen blij van worden.
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Ook een deel van de opbrengst van de
kerstmarkt was voor Druppels bestemd. Al
met al heeft het een bedrag van ruim € 1.300
opgebracht. Geweldig!

Ansje Holsappel (Dalfsen, 06 2287 7642)
Anja Bos (Kampen, 06 51538581)
Jacolien van Dijk (Kampen, 06 24645318)
Lotty Nijkamp (Dalfsen, 06 1343 0953)
Druppelsvoorkenia@hotmail.com
www.druppelsvoorkenia.nl

NL 91 RABO 0109037863
tnv Druppels voor Kenia
KvK 08225578

Lekker warm voor op de bank of in bed. Aangenaam de winter door. De pittenzak die je
snel en gemakkelijk opwarmt in de magnetron.
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Per stuk
€ 7,50
Bestellen bij Ansje Holsappel

