
Hallo Allemaal, 
 
Een kleine update vanuit Kenia! ‘Lots of EXCITEMENT!’ 
 
In oktober was er eindelijk, na de Covid jaren, weer een Bushcamp (Wings of Support) en 
mochten er ook weer (school) Asante kids mee. Ze hebben genoten van de 4 dagen met 
elkaar spelen, eten, een echte douche, slapen in een tentje en mee op safari in een jeep en 
in de boot op Lake Naivasha. 
 
De Asante kids worden alsmaar groter en stoerder. 6 kinderen gaan een hele spannende tijd 
tegemoet, ze moeten examen doen in Class 8 en daarna naar het voortgezet onderwijs, 
afhankelijk van hun resultaten. Kelly, David, Jerry, Tyson, Peter en Paul Mwangi zijn er nog 
niet helemaal klaar voor, ze maken lange schooldagen en we zorgen ervoor dat ze zelfs op 
zondag (na de kerk) bijles krijgen van een van de leraren van hun school. Jane, zit in het 
nieuwe schol systeem, zoals we dat in Kenia noemen, en moet ook al examen doen. Dus ook 
Jane doet dapper mee in de examen hectiek. 
 
Voor de oudere kids is het nu echt tijd geworden om het Asante nest te verlaten. Met 
Grace, Pauline, Alex en Samuel is nu een definitief vertrek eind van dit jaar afgesproken. We 
helpen ze zoveel als het kan met baantjes, het zoeken van een kamer, het doen van 
cursussen, en ze vinden het allemaal best eng. Helaas hebben we ook slecht nieuws, Mary 
Wanjiku en Margaret Mhiwaki zijn zonder overleg vertrokken, ze hebben nog wat via 
whatsapp laten weten, dat we ze niet hoeven op te volgen, dat het goed met ze gaat, maar 
we vrezen dat ze gezwicht zijn voor ‘foute boyfriends’. Iets wat veel en vaak gebeurt helaas, 
vooral met kinderen uit armoedige gezinnen. We hopen het allerbeste voor ze!! 
 
Ook nog een beetje positieve excitement vanuit de farming activiteiten. Het land en de kas 
worden goed gebruikt, we hebben een nieuw schaap (Anouk) en er zijn onlangs twee geitjes 
geboren, waarbij vooral de geitenmelk zowel voor de geitjes als voor de kinderen gebruikt 
wordt.  
 
Over een kleine 2 maanden is het alweer kerstmis! Zoals ieder jaar gaan de meeste kinderen 
naar ‘hun’ gastgezin en we hopen dit jaar het gastgezin te kunnen trakteren op wat extra 
eten. De inflatie is hoog in Kenia, de kosten voor eten en transport zijn enorm gestegen. 
Daarnaast willen we graag de 6 kinderen begeleiden naar een passende nieuwe school waar 
ze hun voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dit vergt weer een aantal extra investeringen. 
We rekenen op de hulp van al onze vrienden, die ons al zoveel en zo vaak hebben geholpen! 

Een mooie kerstmaaltijd voor het gast gezin kost ongeveer 25 euro, een investering in 

nieuwe uniform(en) kost 40 euro. We hopen dat dit weer gaat lukken!!  

 
Nu iedereen weer een soort van vrij is om te reizen, hopen we je ook een keer (weer) te 
mogen ontmoeten in Naivasha ☺ 
 
Met vriendelijke groet, 
ASANTE SANA! 
Namens STAFF & KIDS, 
Germaine 


