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Winney, James, Julius en Nancy maken inmiddels verschil in hun woonomgeving, omdat zij de 
kans kregen zich te ontwikkelen via school en studie. School via het algemene programma van 
Edukambani, studie via een persoonlijke sponsor.

Bijzonder hoe de Here God deze jonge mensen zegent en ook al die anderen die nog in opleiding zijn of 
hun weg zoeken naar werk. Wij zijn er als bestuur dankbaar voor. We zijn u dankbaar voor uw trouwe 
giften en gebed. Een enkeling of een klein groepje kan verschil maken. Dat was de ervaring van Greet 
Rietkerk destijds in dit gebied. Dat was in bijbelse tijden zo. Dat zal zo blijven. Hierin herkennen we het 
werk van de Here door zijn Geest.

Winney Kimanzi

Winney heeft na 
haar middelbare 
school een op-
leiding gedaan 
in Community 
Development en 
Social Work. Al 
eerder noem-
den we haar. Ze 
werkt in de po-
litiegevangenis 
in Thika, en laat 
weten dat ze de 
vervolgopleiding 
Module II en III 
doet. Dankzij 
haar opleiding is haar leven veranderd van 
gemiddeld naar belangrijk, zegt ze. Het beïn-
vloedt haar toekomst ten goede. Eigenlijk wil 
ze het liefst ook haar Master degree nog ha-
len. Ze wenst u als sponsor Gods zegen toe. 

Mutati Julius Mutua

Julius studeert sinds 2014 aan Moi Universiteit de bachelor 
Kunst en Educatie, en specialiseert zich in de taal Kiswahili en 
geschiedenis. Hij schrijft dat Jacob heeft gezorgd dat het school-
geld steeds op tijd werd overgemaakt. Hij is er dankbaar voor. 

James Mwanzia Muthengi

James is sinds 2010 bij Ganspro. Inmiddels 
is hij derdejaars aan de Universiteit van 
Maasai Mara. Zijn bachelor betreft Land-
bouweconomie en Resource Management. 
Hij is trots op Ganspro, en zijn waardering 
liet hij kortgeleden weten via Jacob. Zijn 
studie gaat goed, er zijn wat financiële 
uitdagingen, maar hij hoopt het allemaal 
goed te kunnen afsluiten met Gods hulp.
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Van de penningmeester

Een vorige keer heb ik geschreven dat studenten die afgestudeerd zijn een bijdrage leveren aan 
de gemeenschap door giften te verstrekken voor de nieuwe generatie studenten. De studiegelden 
worden jaarlijks in drie termijnen betaald. In april is de tweede termijn betaald en kon 10% van de 
schoolgelden betaald worden uit giften van afgestudeerden. Daar zijn we blij mee! 

Dat neemt niet weg dat we uw bijdragen nog wel nodig hebben want de studenten hebben hier 
een tijdje voor kunnen sparen. Afgelopen vergadering eind mei was de stand van de giften 34% 
ten opzichte van de begroting. Dat betekent dat we iets achter lopen op de begroting. We hopen 
dat in de loop van het jaar dankzij uw bijdragen weer recht te kunnen trekken. 

Goed nieuws is verder dat er naar verwachting dit jaar 16 studenten hun opleiding kunnen afron-
den. Een aantal studenten rondt een tweejarige pedagogische opleiding af. Er zijn enkele studen-
ten bij die hun universitaire opleiding na vier jaar gaan afronden aan de Kenyatta universiteit en 
de Kabiaga universiteit. Wordt vervolgd…..

Marcel Groenendijk

• Studenten zijn gemotiveerd voor hun studie, 
en ronden die af in de tijd die ervoor staat. 
Zij tonen karakter en dankbaarheid. Wat een 
enorme reden tot dank!

• Jacob heeft een centrale rol in het hele project. 
Bid dat hij die kan blijven vervullen. Initiatie-
ven zijn in werking om voor de lange termijn 
dit project te laten voortbestaan. Dat gaat niet 
vanzelf. Gebed is nodig.

• De aanstaande verkiezingen in Kenia: vier jaar 
geleden hebben die tot ernstige ongeregeldhe-
den geleid. Bid dat het dit jaar rustig zal verlo-
pen.

• We maken verschil door elkaar te dienen. U als 
donateur. Jonge mensen in Ukambani door hun 
talenten in te zetten. Prijs de Heer!

Dank en gebed

Nancy Mutemi Kasaya

Ze heeft een baan als verpleegkundige in een AIC ziekenhuisje in 
Mulango. Jacob heeft daarbij bemiddeld. Ze is getrouwd en heeft 
een kindje. 

Nancy werkt in het Ukam-
bani gebied, daar zijn we blij 
mee. Ze woont dicht genoeg 
bij haar vader om hem af en 
toe te bezoeken. Zo heeft 
uw sponsorgeld niet alleen 
effect voor Nancy zelf maar 
ook voor de kring om haar 
heen in Ukambani.


