Stichting Saina Hope nieuwsbrief voorjaar 2014
Het is alweer een paar maanden geleden sinds onze laatste update. Het nieuwe schooljaar is
inmiddels in volle gang en Stichting Saina Hope geeft je graag een update over haar actviteiten.
Kinderen ontvangen nieuwe uniformen
Eind maart was het eindelijk zover: De sponsorkinderen van Saina Hope
ontvingen hun nieuwe uniformen. Dit keer werden ook de ouders
uitgenodigd om de uitgifte bij te wonen en er een feestelijke
aangelegenheid van te maken. Leraren, waaronder Mr Parkanta, het
schoolhoofd, en leden van het schoolbestuur zorgden dat alles correct
werd verdeeld. En de kinderen? Die zijn weer hartstikke trots op hun
nieuwe uniformen!
Zie hier meer foto's.

Saina Hope zamelt weer kinderkleding in!
28 Mei vertrekken Saskia en Jetteke weer naar Kenia. Ook nu zouden we
weer graag zoveel mogelijk kinderkleding meenemen. Heb je jongens- of
meisjeskleding voor kinderen van ca. 7 tot 15 jaar? Laat het ons weten!
Zomer- en winterkleding is welkom!

Bezoek aan Kenia 2014
Zoals hierboven al vermeld, gaan Saskia en Jetteke eind mei weer naar Kenia. Het doel van ons
bezoek? Allereerst gaan wij uiteraard bekijken hoe het met het lopende programma gaat. Verder
dient er weer een CBO (Community Based Organisation) gestart te worden. Sinds het overlijden
van Mrs Koyiet en mama Fatuma, loopt alles via Mrs Mumo en het schoolbestuur. Dit gaat prima,
maar er is behoefte aan enige onafhankelijkheid om beslissingen te kunnen nemen. Daarom
hebben Mrs Mumo en Lulu Kanchori (de dochter van Fatuma) een nieuwe CBO opgericht, compleet
met leden en een bestuur, welke geheel los van de school kan opereren. Hierdoor zijn zij vrijer om
beslissingen te maken zonder invloed van het schoolbestuur en de leraren. Dat maakt een kritische
kijk op de dingen beter mogelijk, en men kan eventueel ook in Kenia fondsen werven. Wij gaan de
CBO helpen bij de start om hun doelen en taken helder te krijgen. Een succesvol project begint
immers bij een goede basis in Kenia.
Donatiepakketten voor fruitdag en boeken
Wegens het grote succes van onze kerstactie mbt het inzamelen van geld voor fruit en boeken,
hebben we besloten hier een vaste donatiemogelijkheid van te maken.
Wist je dat je voor slechts 16 Euro de hele school op een stuk fruit kan trakteren?
Of wat dacht je van een boekenpakket met 4 boeken voor verschillende vakken, voor slechts 20
Euro?

lees meer of doneer hier!

Saina Hope nieuwsberichten
Op onze website hebben wij een speciale nieuwspagina. Hierop zijn nieuwtjes te vinden, maar ook
stellen wij er de kinderen van Saina Hope voor. Deze maand stellen we Jane Moraa voor, die sinds
het begin in het programma is opgenomen en nu alweer in de hoogste klas zit.
Tenslotte zullen wij tijdens (waar mogelijk) en na de reis naar Kenia uiteraard weer verslag doen.
Voor de sponsoren van onze 50 kinderen; mocht je een leuke foto of briefje willen meegeven voor
je sponsorkind, dat vinden zij hartstikke leuk! Je kunt deze mailen naar info@sainahope.nl en dan
zorgen wij dat deze wordt geprint.
Asante Sana!

Met vriendelijke groet,
Stichting Saina Hope

