Stichting Saina Hope nieuwsbrief: maart 2016
Zoals velen van jullie wellicht al op social media hebben gezien, heeft Saina Hope weer een bezoek aan Kenia
gebracht en was het ontvangst weer even hartelijk als altijd. Graag geven we hierbij een kort verslag van onze
reis.
Saina Primary School is flink gegroeid, de overheid heeft enkele
investeringen gedaan; er zijn enkele lokalen bijgebouwd en een gebouw
voor de leraren. Hoe meer een school voor elkaar krijgt van het gegeven
geld van de overheid, hoe meer men daarna weer ontvangt. En Saina
Primary doet dat blijkbaar goed!

De examens in klas 8 waren goed gemaakt, alle 11 sponsorkinderen zijn geslaagd en toegelaten op een
middelbare school. Saina Primary heeft plek 3 gescoord van heel Kajiado County, een hele mooie prestatie
gezien dat ze nog een jonge school zijn en pas voor de 2e keer afstudeerders hebben. ‘Onze’ Caroline Gakii had
zelfs de hoogste score van alle kinderen van Saina, ook met vorig jaar vergeleken!
We hebben weer een boel gedoneerde kleding uitgedeeld.

Tijdens ons bezoek zijn de brieven en foto’s van de sponsoren uitgedeeld, samen met de uniforms. Er waren
ook veel ouders aanwezig.

We hebben met onze lokale partners, CBO Elimu Msingi, samen gezeten en het
afgelopen jaar besproken. Ook hebben we het gehad over het komende jaar. Er
zijn ideeën voor een waterput en voor een ‘health education” programma.
Dankzij de fantastische bijdrage die Saina Hope heeft gedaan voor het
lunchprogramma, is deze weer opgestart. Doordat er nu ca. 56 kinderen
meedoen (onze 35 + 21 kinderen wiens ouders meebetalen) kan het geld lang
meegaan en is er wat variatie toegevoegd aan de dagelijkse ‘githeri’(mais+
bonen), door 2x per week rijst toe te voegen en af en toe aardappels. De verwachting is dat meer kinderen zich
zullen aanmelden voor het lunchprogramma dit jaar.

Moraa, Edwin en Wilson hebben een goed 1e jaar op de middelbare school achter
de rug. Moraa kon een extra steuntje in de rug gebruiken en daarom hebben we
haar bezocht in Kisii.

Voor 2016 hebben we 3 kinderen toegevoegd aan ons programma; Nuru, Gakii
en Susan, die alle 3 hele mooie examenresultaten hadden en een thuissituatie
hebben waarbij ze een middelbare school niet kunnen betalen.
Susan en Gakii zijn op een National School aangenomen, en Nuru
op een County school. We zijn erg blij en trots dat we deze dames
mogen steunen!
De lokale CBO heeft zelf de sponsoring van 2 kinderen op zich
genomen, Stephen Kioko uit ons programma en Evelyn Mueni.

We hebben een meeting gehad met de ouders van de middelbare schoolkids om
de voortgang te bespreken en afspraken te maken voor het nieuwe jaar.

We hebben een heel leuk schrijfproject gedaan met het Citaverde College in Nedeweert. We hebben van hen 2
leuke brieven ontvangen en de kinderen van klas 7 hebben brieven teruggeschreven.

Het waren twee prachtige weken en het was enorm fijn om te zien dat ook de zaken in Kenia goed worden
beheerd door onze lokale partners. En natuurlijk was het leukst om de kinderen te zien, met hen te praten,
lachen en spelen. En om ze te zien leren, want dat is waar we voor staan! We hebben een hoop bereikt en dit
was niet mogelijk geweest door de steun van jullie allen. Dus namens Saina Hope en onze lokale partners,
leraren, ouders en natuurlijk de kinderen: Asante sana!
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Met vriendelijke groet,
Stichting Saina Hope

