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Ook bij Edukambani gaat het anders dit jaar. U ontvangt dit jaar één nieuwsbrief, deze, met
daarin veel informatie over corona in Kenia en de voortgang van de opleidingen van de verschillende studenten in het project. De waarde van toenemende kennis en inzicht op het platteland
van Ukambani blijkt. En we zijn erg blij te kunnen melden dat er zorgvuldig en verantwoord omgesprongen wordt met de giften via Edukambani.
Corona in Kenia
Ook in Kenia is het corona virus doorgedrongen.
Vooral in de steden, maar ook steeds meer op het
platteland. Mary Muneeni, een van de bestuursleden van onze partnerorganisatie Ganspro in Kenia
vertelde in juni: ‘Het aantal gevallen blijft stijgen.
Scholen, kerken en andere sociale bijeenkomsten
zijn gestopt. Het heeft ook effect op de economie.
De regering probeert de mensen via social media
bewust te maken van de gevaren van de ziekte,
maar helaas hebben veel mensen op het platteland, dus ook in Ukambani, waar wij werken,
geen social media. Ik heb gezien dat mensen hun
masker om hun nek dragen in plaats van voor hun
mond en neus, en in sommige huizen kun je niet
je handen wassen als je binnen komt. Voor veel
mensen gaat het dagelijks leven gewoon door.’

Nairobi en Mwingi
Vooral in de steden stijgt het aantal corona gevallen. Sammuel, lid van het Ganspro bestuur en als
student door Ganspro gesponsord, werkt als anesthesist in een ziekenhuis in Nairobi en schreef
in mei: ‘Buiten corona laten de ziekenhuizen nu
alleen urgente gevallen toe en zwangere vrouwen.
Anderen wordt afgeraden naar het ziekenhuis te
komen. Er is een tekort aan test materiaal. Bevestigde patiënten worden behandeld en vermoede
patiënten geïsoleerd.’

Chris wast op zijn werk zijn
Sammuel in functie in het ziekenhuis handen met desinfectans.
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In Mwingi, Ukambani, dus in de provincie, leek
het leven weer terug te gaan naar normaal. Chris,
penningmeester van het Ganspro bestuur en diëtist in een ziekenhuis in Mwingi, vertelt dat het
effect van corona is, dat de gewone patiënten nu
niet meer naar het ziekenhuis komen. Hij werkt
daarom twee weken op en twee weken af. Chris
houdt zich nog steeds netjes aan de corona-maatregelen.

Purity kan thuis online studeren

Yves wacht op bericht

Corona en de studenten
We hebben een aantal studenten gevraagd wat
het effect van het virus is op hun leven. Het virus
gooit hun leven aardig ondersteboven. Ze kunnen
hun cursussen niet afmaken, geen stages doen en
zitten thuis. Een enkeling heeft thuis een computer en kan zo online lessen volgen.
James: ‘De pandemie heeft alles stilgezet. Ik zou
in april klaar zijn.’
Yves: ‘Ik zou beginnen met mijn stage in Mei,
maar dat kon dus niet, en nu zit ik te wachten op
een bericht van school wat verder te doen’.
Purity: ‘Ik ben God dankbaar dat we online kunnen studeren en opdrachten thuis kunnen doen.’
Alex: ‘Ik zou naar Mombasa gaan als ik klaar was,
maar dat is dus niet door gegaan. Ik kreeg alleen
maar een mailtje met ‘wacht op verder bericht’.
Veel onzekerheid dus.
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Educatie
Hoewel de situatie verre van rooskleurig is, is
er dus toch een lichtpuntje. Het risico dat Mary
Muneeni signaleert, namelijk dat de mensen op
het platteland zich niet voldoende bewust zijn van
de gevaren van corona, geldt minder voor de (ex-)
Ganspro studenten. Zij blijken goed op de hoogte
te zijn van de corona maatregelen en zich (meestal)
te houden aan de voorschriften. Onderwijs, in
het bijzonder de juiste kennis van ziektes, speelt
een belangrijke rol in het bestrijden van ziektes
in Kenia. Niet alleen corona verspreid zich. Ook
nieuwe kennis en inzichten! Aan dat onderwijs
hebt u als lezer van onze nieuwsbrief een
bijdrage geleverd! Recent nieuws: begin oktober
zijn eerst de universiteiten en een week later de
examenklassen weer gestart. De overige klassen
nog niet.

Voortgang van Ganspro-bestuur
In Kenia zoekt het bestuur van Ganspro nog
naar de juiste manier om alle taken en rollen
die Jacob Musyoka had, te verdelen over de
huidige bestuursleden. Mogelijk is er iemand
extra nodig. Dit proces, waarin overleg is met
ons als Edukambani-bestuur, is een proces
waar wijsheid en fijngevoeligheid en Gods leiding zo nodig zijn.

Geïmproviseerde handenwas-voorziening

Een overzichtje van wie er nu door Edukambani
gesponsord worden: In december 2019 zijn op de
middelbare school acht leerlingen gediplomeerd,
21 leerlingen zitten in verschillende klassen. Op de
‘technische school’ zijn er twee gediplomeerd als
kleermaker, en nog vijf leerlingen in andere klassen.
Op de universiteit zouden er in 2020 acht studenten
afstuderen. Dat stagneerde dus door corona. Er
studeren er 27 op dit moment.

Van de
penningmeester

Dank en gebed

Het is nog niet helemaal duidelijk of de termijn,
die tijdens de coronatijd verschuldigd was, betaald
moet worden. De verwachting is dat de opleiding
opschuift en dat de termijn (gedeeltelijk) vervalt,
omdat scholen en universiteiten gesloten waren.
We houden het geld dus even in kas.
Wel is de controle op de jaarcijfers en het opstellen van de jaarrekening door de accountant ter
plekke in Kenia doorgegaan. Dat helpt ons in de
bevestiging van ons vertrouwen dat de schoolgelden goed terecht komen, bij de studenten voor
wie dat bedoeld is.

Marcel Groenendijk,
penningmeester@edukambani.nl

• Dat er nog geen ernstig zieken in de
gelederen zijn, hier en in Kenia.
• Voor Sammuel en Chris, die hun
bijdrage leveren in de ziekenhuizen
in Nairobi en Mwingi .
• Voor de studenten, die in hun
omgeving kunnen laten zien hoe je
corona kunt tegengaan.
• Voor uw bereidheid dit werk te
steunen met uw giften en gebed.
• Veiligheid voor allen, wijsheid voor
leidinggevenden in coronatijd. Voor
een vaccin.
• Wijsheid en zorgvuldigheid voor
een goede opvolging van het werk
dat Jacob deed.

Privacy wetgeving: Edukambani gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens van donateurs, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018, ons verplicht. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze verzameld
zijn, zoals het registreren en afhandelen van giften en het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor geeft u als donateur automatisch
toestemming. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.
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