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Een hoopvolle toekomst, ook voor de jonge mensen in Ukambani - het project gaat door
‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal
je een hoopvolle toekomst geven.’
Jeremia 29:11 NBV
Enkele maanden na het overlijden van Jacob
Musyoka brachten bestuursleden van Edukambani, Govert van Dam, Marcel Groenendijk,
Kees Stam een werkbezoek: Het was een bemoedigende reis, waarin we onder de indruk
kwamen van het werk dat door het bestuur
van Ganspro en de alumni wordt verzet. Na
het overlijden van Jacob zijn ze niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben ze gedaan wat
gedaan moest worden. Ook zijn er ideeën voor
de toekomst. De alumni (afgestudeerden) sponsoren vanaf januari 2019 zelf een extra, zesde,
scholier die start met de middelbare school.
Seminardag, 29 december
Onze aanwezigheid op de seminardag was voor
de gemeenschap het bewijs dat het project doorgaat. Er is een goede opkomst en na een welkom
door de voorzitter worden alle groepen voorgesteld. Pastor Jonah houdt een korte overdenking
en spreekt een gebed uit. Het is goed dat wij er
zijn. Vervolgens krijgt ieder de gelegenheid om de
cheque voor het schoolgeld op te halen. via Edukambani.

Eunice en Govert met Promise

Bezoek aan Grace, Jacobs weduwe, en familie
van Jacob, 30 december
Zondagmiddag gaan we op bezoek bij Grace. Na
een verkeerde afslag, zandpaadjes lijken in onze
ogen erg op elkaar, komen we uiteindelijk toch op
de plaats van bestemming. Grace ontvangt ons
hartelijk en ook Eunice, Titus en Mumo, kinderen
van Jacob, zijn aanwezig. Het wordt een mooie
middag met goede gesprekken. Natuurlijk was de
kleinzoon van Jacob (Promise) het middelpunt.
Seminardag
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Alumni vergadering,
31 december
Sammuel, voorzitter, legt
uit dat de hoofdoelstelling
van het comité is dat het
project doorgaat. De jonge
mensen, die betrokken
aanwezig zijn, delen hun
visie en gedachten met
elkaar. Govert bemoedigt
hen: ‘we zijn onder de indruk
en worden bemoedigd door
alles wat er wordt gedaan.
Little acts of love can change
the world.’

Boom van hoop
Eén van de mangobomen die tijdens
de begrafenis van Jacob is geplant
draagt drie maanden later al vrucht.
Vol blijdschap laat Eunice het zien.
Een teken van hoop!

Angellah
Mwikali
Mutua
klaar met
kappersopleiding
Zij kreeg bij haar
afstuderen een beginnersset om haar
eigen salon te kunnen beginnen. Dank
aan de donors!

Van de penningmeester
Het was goed om tijdens ons bezoek in Kenia weer in contact te komen met het Ganspro-bestuur.
De penningmeester van de alumni, Chris Musyoka, heeft daar nu ook de functie van penningmeester ingenomen. Hij pakt het voortvarend op en is meteen gestart met een cursus accounting
om het boekhoudkundige deel beter te begrijpen. Op basis van beschikbare Excelsheets uit de
computer van Jacob kan hij de draad gemakkelijk oppakken. Hij laat zien aan de hand van digitale
bankafschriften wat er in het tweede halfjaar van 2018 is uitgegeven en wat de stand van zaken
is. Deze transparantie wordt gewaardeerd.
Met hulp van de medewerkers van AIC (Africa Inland Church) is de jaarrekening van 2018 opgesteld zodat hier verantwoording over kan worden afgelegd naar Edukambani en naar de instanties ter plaatse. Voor de duidelijkheid nog het volgende: giften worden alleen besteed aan
school- en collegegelden van studenten en aanverwante kosten zoals bijvoorbeeld een beginners
set voor een kapster. Reiskosten voor het bezoek aan Kenia zijn zoals altijd voor rekening van de
bestuursleden van Edukambani zelf.
Dank voor uw vertrouwen en de blijvende ondersteuning en support!

Marcel Groenendijk, penningmeester@edukambani.nl
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