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Schoenenproject voor de school in Limuru

Enkele weken geleden kwam er een verzoek van Alan Dixon voor ondersteuning van een
schoenenproject op de school (Body of Christ BOC) in Limuru. De kinderen hebben weliswaar
vaak wel iets aan de voeten, maar dat het geweldige schoenen zijn kun je niet zeggen.
Voor ons een reden om een extra actie te starten voor betere schoenen voor deze kinderen.
Zeker met het koude seizoen in aantocht (daar is 10-15 graden echt heel koud) is het mooi
als ze voor het eind van het jaar nog nieuwe schoenen kunnen krijgen.
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December 2021

Het gebeurt niet zo vaak dat Alan aan de bel
trekt. Hij is met zijn team en de social workers
telkens al in de weer om de reguliere
hulpverlening te organiseren. Recent vroeg hij
dus om extra ondersteuning. De beperkingen
vanwege corona zijn ook daar merkbaar.
Het leek Druppels voor Kenia goed om
hieraan gehoor te geven en doen dan ook
namens die kinderen daar een beroep op jou
om het schoenenproject mogelijk te maken.
De bedoeling is dat de kinderen op BOC in
december nog nieuwe schoenen krijgen.
Ieder in zijn eigen maat.
Als ze de lijst compleet hebben dan gaan ze
lokaal de schoenen inkopen. Dat is ook weer
een mooie stimulans voor de lokale
economie.

Doe jij ook 
mee met het 

schoenen-
project?

Druppels voor Kenia

Elke

is welkom
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Druppels voor Kenia
Het werk gaat gelukkig “gewoon” door

Alan Dixon, die sinds enige tijd het werk van zijn moeder Pat over heeft genomen, is telkens
druk aan de slag om de hulpverlening door te laten gaan. Regelmatig stuurt hij foto’s en
filmpjes van zijn activiteiten.
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Op deze foto zien we Alan (links) die samen
met zijn helpers de kinderen en hun leiding
praktisch ondersteunen. Enkele zakken met
rijst en bonen afleveren, maakt het mogelijk

Nu de coronamaatregelen aanhouden (sterker
nog, opnieuw worden verscherpt) blijft het
langdurig lastig om activiteiten te
organiseren. Voor de coronaperiode werden
door scholen regelmatig activiteiten
georganiseerd om de stichting Druppels voor
Kenia te ondersteunen. Of waren er jubilea te
vieren op een bijzondere wijze en konden we
soms mooie giften tegemoet zien.

om een dagelijkse maaltijd voor weeskinderen
te maken. Dat doen ze ïn de keuken (dat is
een schuurtje) bij de school.
Heel concreet resultaat.

Activiteit in coronatijd
Dat lukt momenteel niet zo goed en dat
vinden we best jammer.
Gelukkig hebben we trouwe donateurs die ons
periodiek steunen. Daarmee is er een flink
fundament om maandelijks onze financiële
bijdrage naar Limuru over te maken. Want
daar is elke twee weken nog steeds de hand-
out van de voedselpakketten.

Wil je donateur worden of heb je een leuk
idee voor een actie / activiteit? Laat het ons
weten.
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Per stuk €   7,50          Bestellen bij 
Ansje Holsappel (06 2287 7642
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Ze zijn er weer in allerlei

mooie moderne kleuren


