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Nieuwsbrief december 2019

Terugkijkend op het afgelopen jaar is er alle 
reden om dankbaar te zijn. U ben als trouwe 
donateurs royaal in uw schenkingen en bid-
dend betrokken bij het werk. Heel hartelijk 
dank! 
Zo kunnen de leerlingen en studenten door met 
hun opleidingen. Nieuwe leerlingen hebben een 
eerste jaar bijna afgerond met goede resultaten. 
Er zijn er verschillende die afgestudeerd zijn en 
een baan vonden. Na het overlijden van de direc-
teur van Ganspro, Jacob Musyoka, worden zijn 
verantwoordelijkheden overgenomen. Het werk 
vindt voortgang, en is in goede handen bij het 
nieuwe bestuur. Het wordt ondersteund door de 
directie van de African Inland Church. De Here 
God zegent dit project op een bijzondere manier!

Selectie van nieuwe studenten
In deze tijd van het jaar komen de aanvragen van 
jongelui binnen, of ze deel mogen nemen aan het 
project. Zij zijn arm. Ze zijn slim. Het is vaak hun 
enige kans op een opleiding. 

Vertrouwen
De selectie wordt door het Ganspro bestuur ge-
daan. De bestuurders vullen elkaar aan in inzicht, 
wijsheid, mensenkennis, Gods leiding. Wij ver-
trouwen hen daarin.
Dhr. Kimotho is een wijze, oudere man en ver-
dient respect. Hij is onderwijzer, en geeft nog 
steeds les. Pastor Jonah kent de thuissituaties van 
de mensen.  Net als Mary, die vanuit het onder-
wijs heel veel mensen kent. Helen heeft als poli-

tieagent haar eigen waardevolle inbreng. Dit jaar 
doen ook jongere, nieuwe bestuursleden mee. 
Sammuel en Chris. Zij zijn door Jacob opgevoed 
en door hun actuele opleiding professioneler van 
insteek. 
Het meest moeilijk is het om de druk van families 
en de verleiding van het geld te weerstaan. Er ko-
men aanvragen vanuit families die een opleiding 
zelf kunnen betalen. Het gaat ons erom dat de 
Needy Students, de werkelijk allerarmsten, wor-
den geholpen. 

10.000 redenen tot dankbaarheid

Bestuur Ganspro vlnr: Chris, penningmeester, pastor Johah, 

mr. Kimotho, Mary Muneni, Sammuel. Helen ontbreekt op de foto.

Peninah  Mutethya gesponsord 
vanuit Kenia

De Ganspro-afgestudeerden die dankzij hun 
beroepsopleiding een baan hebben, sponsoren 
nu zelf één leerling op de middelbare school, 
Peninah  Mutethya. Zij roepen anderen op zich 
aan het project te verbinden: ‘Bedenk hoe 
hulpeloos je je voelde toen je verlangde naar 
een beurs van Ganspro’.



Van de penningmeester
- Wij zijn dankbaar voor de blijvende ondersteuning van sponsors die Edukambani trouw zijn.
- De jaarrekening van Ganspro over 2018 is goedgekeurd door de accountant. Dat was, gezien 

de situatie, ingewikkelder dan anders maar is goed opgepakt.
- De nieuwe penningmeester van Ganspro, Chris, heeft het werk voortvarend opgepakt. Hij 

heeft een cursus gedaan in accounting en gezorgd dat de schoolgelden op tijd betaald werden. 
Daarnaast had hij het ook nog druk met voorbereidingen voor zijn huwelijk met Trizah.

Marcel Groenendijk, penningmeester@edukambani.nl

Seminardag, augustus 2019 

Alle gesponsorde studenten kwamen bij elkaar. Ze kregen inspirerende toespraakjes van het bestuur. 
Leerlingen en bestuur ontmoetten elkaar en konden zorgen of vragen delen.  Er is voor ieder een ‘soda’, 
een flesje drinken en een boterham. 
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Eric en Chris zijn beide dankzij Ganspro afgestudeerd, en allebei nu in het bestuur actief.
Hartelijk gefeliciteerd Eric en Gakii, Chris en Trizah met jullie huwelijk! De Here zegene jullie.

Eric en Gakii zijn op 20 april 2019 
getrouwd

Chris en Trizah zijn op 30 november 
2019 getrouwd

Familieberichten

20-04-2019 30-11-2019


