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Het is al weer even geleden dat u nieuws hebt 
gekregen van de studenten in Kenia. Net als bij 
ons heeft corona in Kenia grote impact op het 
onderwijs. De scholen en universiteiten zijn 
lang dicht geweest. Inmiddels zijn er weer een 
aantal open. Er was ook online onderwijs, maar 
dat is lang niet voor iedereen toegankelijk. Min-
der mensen dan bij ons bezitten een laptop, of 
hebben geld voor genoeg data via hun telefoon.

Toch afgestudeerd: Purity 

Purity is een van de gelukkigen die wel een compu-
ter heeft. Ze is erin geslaagd via de computer haar 
lerarenopleiding af te ronden. Om zich heen ziet 
ze mensen die stoppen met school, bijvoorbeeld 
meisjes die in coronatijd als tiener zwanger worden. 
Gelukkig helpt de regering deze meisjes weer terug 
te gaan naar school zodra dat kan. Ook de scholen 
zelf zijn soepel, geven de meiden eerder vrij om hun 
baby te voeden. Zo kunnen ze toch hun opleiding 
afmaken. Purity vertelt dat zij in de nabije toekomst 
ook andere studenten wil helpen met schoolgeld, 
en in het bijzonder een goede mentor wil zijn voor 
meisjes.

Vertraging: Christine
Christine Mawiya Kilyungi, ook wel Chrissy, vertelt 
dat zij flinke vertraging heeft opgelopen in haar op-
leiding, ook voor leraar. Waar ze normaal twee we-
ken over deed duurt nu twee maanden. Ze verblijft 
een deel van de tijd bij haar moeder. De andere 
Ganspro studenten wonen niet dichtbij, dus het is 

ook wel eenzaam. Toch heeft ze de droom om niet 
alleen haar eigen broers en zusjes maar ook ande-
ren in de toekomst te helpen met hun schoolgeld. 

Een leraar aan het woord: Josaphat 
Josaphat, een via Ganspro afgestudeerde leraar 
in biologie en scheikunde, vertelt dat het lesgeven 
via de computer lastig is, want het is duur voor de 
studenten. Daar komt bij dat de oogsten niet goed 
zijn geweest het afgelopen jaar, dus is er extra wei-
nig geld. Josaphat heeft zojuist een les gegeven via 
Zoom over het beheersen van ziektes bij zoogdieren 
– hoe toepasselijk. De lessen worden zowel online 
als fysiek gegeven, om iedereen een kans te geven, 
en te grote drukte te voorkomen. 
Josaphat vertelt over de laatste Ganspro Seminar 
dag eind april. Voorzitter KImotho moedigde de af-
gestudeerden aan om ook anderen te sponsoren. 
Pastor Jonah  bad voor de studenten. Dat geeft 
Josaphat hoop en kracht om door te gaan.

Educatie voor Ukambani: 
u maakt het mogelijk!
Veel van de via Ganspro gesponsorde studenten 
doen lerarenopleidingen. Ondanks de uitdagingen 
van corona snijdt het mes dus aan verschillende 
kanten: jongeren studeren, krijgen een baan, wor-
den zelf leraar, en helpen hun omgeving verder met 
geld en kennis, ook over infectieziekten. En daar 
heeft u als sponsor aan bijgedragen! Hartelijk dank 
daarvoor. Ook dank voor uw gebed. Josaphat maakt 
duidelijk dat gebeden hoop en kracht geven om 
door te gaan. 
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Van de 
penningmeester
De verantwoording door de accountant van de Keni-
aanse NGO Ganspro hebben we over het afgelopen 
jaar al binnen. Onze giften worden via deze NGO (Niet-
Gouvermentele Organisatie) in Kenia verdeeld over de 
leerlingen en studenten. Wij zijn blij dat opnieuw een 
goedgekeurde verantwoording is ontvangen. Zo weten 
we dat het geld inderdaad goed terecht komt. Ook in 
Kenia beginnen de scholen en universiteiten weer terug 
naar normaal te gaan. Hartelijk dank voor uw giften, die 
we goed kunnen gebruiken na de onderbreking door co-
rona. 

Marcel Groenendijk, 
penningmeester@edukambani.nl

• De studenten in Kenia die na 
vertraging hun studie weer 
oppakken of afgestudeerd zijn

• De visievorming voor beleid in 
de toekomst, hier en in Kenia

• Het Ganspro-bestuur, hun 
betrokkenheid en inzet

• Goede gezondheid voor allen 
in het project

• De goede berichten uit de 
familie van Jacob

• De trouwe donaties en 
gebeden in Nederland

Dank en gebed

Hoe is het intussen met de familie van 
Jacob? 

Trouwe nieuwsbrieflezers zullen zich Jacob Musyoka 
herinneren, onze voormalige steun en toeverlaat, 
die een aantal jaren geleden overleden is. We 
hebben nog steeds contact met zijn familie. 
Oudste dochter Eunice Mweni heeft recent haar 
tweede kindje gekregen, Precious Mutheu. We 
feliciteren de familie van harte! Grote broer 
Promise is flink gegroeid en lijkt volgens ons erg 
op zijn grootvader Jacob. Tenslotte gaat Wambua 
Benjamin, de oudste zoon van Jacob, binnenkort 
trouwen. Hem feliciteren we van harte met deze 
mijlpaal, en we wensen de familie Gods zegen toe. 
Jacobs werk is intussen overgenomen door 
het bestuur van Ganspro, die zich er als team 
belangeloos voor inzetten. Chris Musyoka is onze 
nieuwe contactpersoon. 

Van het bestuur

Op 11 en 12 juni hebben we als bestuur ons 
jaarlijkse visieweekend gehad. Erg fijn elkaar 
weer face to face te zien na de coronaperiode! 
We hebben gesproken over onze toekomstvi-
sie. We streven er naar onze partners in Kenia 
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te maken 
voor fondswerving voor de opleidingen. Als co-
rona het toelaat hopen we zo snel mogelijk een 
visievergadering samen met Ganspro te hou-
den, in Kenia. 

Betty, 
dankjewel! 

Tijdens het visieweekend 
heeft Betty laten weten 
dat ze wil stoppen met 
het verzorgen van deze 
nieuwsbrief, na vele ja-
ren. Het stokje wordt 
overgenomen door Dieke 
Rietkerk en Kees Stam. 

Betty, ook op deze plek heel hartelijk dank voor je 
inzet de afgelopen jaren, en we hopen je nog regel-
matig te zien rondom de vergaderingen! 


