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Druppels voor Kenia
Hulp gaat door ondanks coronamaatregelen

Het is goed om te merken dat ook in tijden waarin we wereldwijd met allerlei beperkingen
worden geconfronteerd de hulp toch door kan gaan. In deze nieuwsbrief vertellen we iets
over de organisatie van de voedselbank in Limuru. Aangepast weliswaar, maar toch
effectief. Verder introduceren we Alan Dixon, die het stokje overneemt van zijn moeder Pat.
En tenslotte over enkele acties die zijn gehouden voor Druppels voor Kenia.

Nieuwsbrief
December 2020

“Social distanced” uitreiken voedsel
Evenals wij inmiddels gewend zijn, gelden ook
in Kenia de nodige coronamaatregelen. Dat
heeft gelukkig niet geleid tot het stilleggen
van de basisvoorziening om elke twee weken
een voedselpakket uit te kunnen reiken aan
enkele honderden mensen.
Waren er de afgelopen jaren enkele
honderden mensen in de schuur bijeen voor
de uitreiking, nu moeten ze zich buiten
opstellen met voldoende afstand. Ook daar
geldt “social distancing”. Of het nu mooi weer
is of regent, de mensen staan keurig in rijen
en wacht op hun beurt om hun pakketje af te
halen.

Het voedselpakket in tassen
De organisatie is nog steeds even strak als
voorheen. Wel heeft de organisatie er voor
gezorgd dat de pakketten van te voren in
tassen worden gedaan. Dat gaat sneller bij de
uitreiking, want er mogen maar een paar
mensen tegelijk binnen zijn. Normaal lopen
de mensen langs en ontvangen ze telkens een
product (zakje bonen, een broodje, meel, een
beetje zout, thee, …). Het vergt de nodige
voorbereiding.

Alan Dixon beschrijft in zijn mail van 3 
december de uitreiking als volgt: 
“The process currently starts with Francis 
keeping all in line and social distanced; then 
Peter is checking they are registered with our 
card; then in they come to sit against the 
wall in the hall social distanced, and then 
'checked off’ by Simon and collect their 
already packaged parcel of goodies and off 
they go! Usual number yesterday about 240 
registered, and another almost '100 handers 
on’.”

Zon of regen:         toch discipline en geduld 
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Druppels voor Kenia
Alan Dixon neemt de organisatie over van zijn moeder Pat

Alan Dixon, geboren en getogen in Kenia, heeft het stokje overgenomen van zijn moeder Pat.
Gelet op de leeftijd van Pat (88 jaar) is dat ook logisch. Ze is inmiddels van Limuru naar
Nairobi verhuisd. Alan heeft inmiddels de hulpverleningsprogramma’s goed op de rit.

Nieuwsbrief
December 2020

Pat, een gedreven vrouw met een groot hart
Toen we in 2016 in Kenia waren hebben we
Pat in actie gezien. Een tachtiger, maar nog
gedreven om alles in goede banen te leiden.
Natuurlijk had ze hulp, want deze operatie, die
elke twee weken meer dan 300 voedsel-
pakketten verstrekt aan oude en zieke mensen
in Limuru, vraagt organisatietalent.
Ik zal het moment niet vergeten dat, toen er
enige deining in de (toen nog volle schuur)
ontstond, Pat voor de groep ging staan en de
mensen “strabant” toesprak. De rust was snel
teruggekeerd.
Toch gaat ook voor haar de leeftijd meetellen.
De afgelopen tijd heeft ze de organisatie
overgedragen aan haar zoon Alan.

Op afstand leeft ze natuurlijk nog erg mee. Zo
heeft ze Alan op het hart gebonden om te
zorgen voor het inkopen en uitreiken van
warme dekens op de laatste uitreiking dit jaar
op 16 december. Ja, want het kan daar op die
hoogte behoorlijk koud worden.

Alan is het organiseren wel gewend
Hij heeft zijn hele leven al in Kenia gewoond
en kent het land en de inwoners. Ook heeft hij
het nodige meegekregen van het werk van zijn
moeder.
Hij is getrouwd en samen met Sue zijn vrouw
hebben ze drie kinderen en twee
kleinkinderen. Die wonen overigens in
Engeland en Australië. Hij runt een
reisbureau, gericht op het organiseren van
safari’s in dit mooie land.
De uitreiking organiseert hij samen met enkele
medewerkers van zijn reisbureau.

Alan zorgt naast de praktische zaken ook voor
het ordentelijk verwerken van de financiën. Er
wordt elke twee weken een behoorlijke partij
voedsel lokaal ingekocht. Dit alles wordt
netjes geadministreerd. Evenals de uitgaven
aan de andere projecten: het Cheshire home
en het schooltje.

We zijn blij dat Alan deze taak op zich heeft
genomen.
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Druppels voor Kenia
Gepland bezoek aan Limuru gaat niet door

Ons geplande bezoek aan Kenia in januari 2021 gaat niet
door vanwege de coronaperikelen.
Momenteel is Kenia oranje gekleurd en voor een deel zelfs
rood. We vinden dit erg jammer, want we hadden graag
Alan en alle andere betrokkenen willen ontmoeten. Een
nieuwe datum is nog niet geprikt. De omstandigheden zijn
nog te onzeker. We zien er wel erg naar uit om op termijn
weer naar Limuru te gaan.

Nieuwsbrief
December 2020

Mondkapjesactie groot succes
De in april gestarte actie van DNOD
mondkapjes is een groot succes geworden.
Ruim 1500 mondkapjes zijn gemaakt en
verkocht. De meeropbrengst is voor Druppels
voor Kenia. Het is juist in deze tijd, waarin er
niet veel acties kunnen worden gehouden,
wel fijn als er “druppels” binnenkomen om de
stroom op gang te houden. Hieronder actie bij
van Dijk Bikes (Kampen)

Per stuk €   7,50
Bestellen bij Ansje Holsappel
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Dankbaarheid voor opbrengsten collectes
Begin november is met het oog op dankdag
een actie en een collecte gehouden in de NGK
en de beide GKV kerken in Dalfsen.
Kinderen hebben flessen met statiegeld
opgehaald, mondkapjes en pittenzakken
verkocht. Tjdens de (digitale) dienst werd de
collecte bestemd voor Druppels voor Kenia.
Ook dank voor collectes en giften bij
festiviteiten. Iedereen – zeker ook de meisjes
en jongens - heel hartelijk bedankt !

Ze zijn er weer in allerlei

mooie en moderne kleuren


