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Schoolgeld
Donderdagochtend 5 mei, Ukambani, Kenia
Chris Musyoka, onze contactpersoon, neemt een
taxi vanuit zijn woonplaats Mwingi naar Gai, waar
het ziekenhuis Tei wa Yesu is. Maar hij is niet op weg
naar het ziekenhuis. Hij stapt over op een andere
taxi, richting Kyuso, zo’n 30 km van zijn woonplaats
Mwingi. Taxi’s zijn in Kenia overigens een normale
vorm van openbaar vervoer.
In Kyuso arriveert Chris op de Kyuso Boys Highschool. Hier heeft hij een afspraak met de ‘principal’, de rector, voor het overhandigen van de cheque met schoolgeld. Schoolgeld dat u als lezers bij
elkaar hebt gebracht!

mineralen. Ik wil graag elektricien worden. Mijn cijfers zijn niet zo goed, maar ik doe mijn best en zal
nog meer mijn best doen.
Wat ik over Nederland weet? Ik weet dat ze goed zijn
in bloemen. En ik weet dat onze sponsors daar vandaan komen. Ik zou er wel heen willen, maar ik snap
dat het te duur zou zijn om dat voor iedereen te regelen. Ik wil graag de groeten doen aan de sponsors.
‘We danken hen van harte voor hun ondersteuning!’
Chris heeft die dag nog een afspraak. Hij gaat op
zoek naar een van de leerlingen die wordt gesponsord door het Edukambani/Ganspro programma,
om voor hem een whatsapp interview te regelen,
met Neder land, op zijn telefoon. De leerling heeft
zelf geen telefoon, maar hij weet wel hoe hij hem
moet gebruiken! Hieronder volgt een samenvatting
van het whatsapp gesprek.
Elektricien
Mijn naam is Charles Mumo Munyoki. Ik zit in de
vierde klas van Kyuso Boys Highschool. Ik hou vooral van de vakken aardrijkskunde en natuurkunde.
Onlangs hebben we dingen geleerd over rotsen en
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Wie mijn rol model is? Onze directeur Chris!
(Grappig detail: Charles is zeer beleefd. Hij noemt
mij in het interview: ‘sir’ , totdat ik hem vertel dat
ik Dieke, de vrouw van de penningmeester ben.
Vanaf dat moment is het ‘madam’. Ik voel me net
de Queen.)
Seminardag
Een paar weken geleden was Charles aanwezig op
een seminardag. De leerlingen en hun voogden
(soms de ouders, en als die er niet meer zijn andere
familieleden) komen bij elkaar voor bemoedigende
toespraken van het Ganspro-bestuur, onder andeIBAN
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re van pastor Jonah. Charles vertelt dat hij hiervan
meegekregen heeft dat het belangrijk is om zelf ook
een rol model te zijn voor anderen. En om op ter-

mijn ook mensen die het nodig hebben financieel te
ondersteunen. ’Werk ijverig, zodat je de armen kunt
laten meedelen’.

Van de
penningmeester

Dank en gebed

Dankzij uw steun kunnen we de komende tijd twee
extra middelbare scholieren laten deelnemen aan het
programma. Normaal steunen we vijf nieuwe scholieren per jaar. Dat worden er de komende tijd zeven. Doorgaans duurt de opleiding vier jaar voor deze
scholieren. Dat betekent dat we op termijn door kunnen groeien naar 28 scholieren die door Edukambani doorlopend gesteund worden. Dat heeft tot gevolg
dat er meer scholieren worden voorbereid op een
vervolgopleiding.
Of we die allemaal kunnen sponsoren moeten we nog
bezien maar met uw hulp komen we een heel eind!

Marcel Groenendijk,
penningmeester@edukambani.nl

• Dank voor de mogelijkheid
om het schoolgeld zo direct zo
dicht bij de leerlingen te brengen.
• Dank voor de betrokkenheid
van Pastor Jonah, die de leerlingen en hun ouders geestelijk voedsel meegeeft.
• Bid voor veiligheid van Chris
en de anderen op de weg,
de wegen van Kenia zijn vaak
slecht en onveilig.
• Bid voor het schoolwerk van
Charles en zijn klasgenoten,
dat ze zich mogen ontwikkelen
tot volwassenen die hun verantwoordelijkheid nemen.

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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