Nieuwsbrief April 2015

Jambo vrienden van Sosurwo!
Hier is dan onze eerste nieuwsbrief van 2015. Wij wensen je leesplezier

@Garissattack
De afschuwelijk Al – Shabaab, in Garisa Kenya, heeft vanuit ons project gebied
Kabeldamet het leven van 3 studenten, Isaac Bushenei, Joy Jepkorir en
Faith komen(op de foto) niet gespaard
ze waren eerstejaars studenten en waren allebei 19 jaar oud . De
begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden, maar we missen deze
onschuldig. Deze studenten stierven omdat ze Christenen waren. Ons
medeleven gaat naar de ouders en de familie leden.
Beatrice Kirop (een van onze weeskinderen): heeft haar lager onderwijs
examen van groep 8 behaald. Ze is aangenomen op Mokwo Girls Secondary
school in Keiyo South. Beatrice is ook athletisch en ze traint ook op deze
school. Zij hoopt in de toekomst marathon te lopen. Deze opleiding duurt 4
jaar en daarna kan zij naar de universiteit. Wij zijn nog steeds opzoek naar
sponsonsors voor onze weeskinderen. De rest van de kinderen zit op
Kabeldamet Primary School. Voor 20 euro per maand per kind kan je deze
kinderen helpen basis behoefte zoals eten, drinken en kleding. Beatrice is nu 15 jaar oud.

Voortgaan van de projecten
Op dit moment zijn wij bezig met financiele middelen te zoeken voor de volgende projecten
a) Water Project – (Fase 3B) . Met deze fase willen wij voorzien van 10 tapputen in
Kapsogom en Kasige dorpen. Er bestaat al een waterresevour en is een dorp al
voorzien van tappunt. Deze fase is voor de dorpen Kapsogom en Kasige. Hier komen
gemeenschapelijk tappunten, 5 voor Kapsogom en 5 voor Kasige.
b) Onderwijsproject- (domitory). Wij willen een slaap zaal bouwen
op de Kabeldamet Primary School. Er komen 60 bedden, een
keuken, een douche toilet en een eetzaal. Ons idee is om de
dormitory beschikbaar te stellen voor alle kinderen van de
school. De nadruk zal op de weeskinderen liggen die binnen het
project blijft. Er zal een gegarandeerd vast aantal plekken zijn in
de dormitory voor de weeskinderen en de aanwezigheid van
speciale begeleidingsprogramma’s voor hun. Een mooi
bijkomstigheid hiervan is dat de toelage die betaald wordt door de
ouders voor de opvang door de ‘niet wezen’ kinderen een deel van
de kosten zou kunnen dekken van de opgevangen weeskinderen.

Naast de domitory zijn wij ook bezig met het verder uitbreiden van de speeltuin
op deze school. In de toekomst willen wij ook deze speltuin concept uitbreiden

naar andere scholen in Elgeyo/Marakwet County

c) Ziekenhuis project - voor de ziekenhuis willen wij een verloskamer bouwen zodat de
vrouwen die bevallen 1 nacht kunnen verblijven na de bevaling ipv weer naar huis
kan gaan. Nu is er maar alleen een wachtkamer, een klein apotheek en een zusters
kamer. Er is ook een gediplomeerde zuster altijd aanwezig op de huisartsen post

Keniareis 2015
De Keniareis voor 2015 vind plaats van 8 t/m 31 juli 2015. Een groep van 15
verpleegkundige , pabo studenten en anderen geintereseerden gaan daar voor 3 weken en
helpen met het ziekenhuis en de onderwijsproject. Er zijn nog een aantal plaatsen open. Stuur
ons een email voor meer informatie.

Benefitdiner 21 mei 2015
Elke jaar organiseren wij een benefitdiner voor onze projecten.
Bij deze de aankondiging van het diner.
Speciaal dit jaar gaan wij de opbrengst gebruiken voor het bouwen van de slaapzaal voor de
weeskinderen en ook willen wij de ouders van de 3 studenten die werd vermoord door de Alshabab structueel gaan helpen.
In Kenya, zijn de kinderen een pension voor de ouders. Ouders
geven hun kinderen opleiding zodat later kunnen ze hun helpen in
hun ouderdom. Nu deze studenten zijn gedood is hun pension weg.
Wij willen hun helpen met een klein bedrag per maand geven voor
boodschappen. De kosten van de 3 gang diner incl. frisdrank
bedraagd €30,pp. Er is ook een mogelijkheid om een tafel voor 7
mensen te boeken voor je bedrijf of vrienden. In dit geval betaalt de eerste twee €25,-. Je kunt
ook spullen meenemen voor de veiling. Je kan alvast reserveren voor een tafel. Het diner
begint om 18.00ur

Nieuwe vrijwilligers
Wij hebben nieuwe bestuurleden.Victor Brettschneider en Karel Schotanus . Victor gaat het
bestuur ondersteunen als alg. bestuurlid. Victor is een docent. Karel gaat de website en alle
sociale media voor de stichting onderhouden en PR. Karel is een ICTer
Wilt u ook iets betekenen voor de werk van Sosurwo, wij kunnen meer vrijwilligers
gebruiken. Meld zich aan door het sturen van een email naar info@sosurwo.nl
Dank u / Asante Sana !
St. Sosurwo Fonds /Tel:010-4857000
www.sosurwo.nl/info@sosurwo.nl/NL20INGB0001987481/KvK nr.24384783
. Je staat in dit mailbestand omdat je een relatie bent van ons of je hebt opgegeven voor een van onze activiteiten. Mocht je geen mail
meer van ons willen ontvangen, stuur dan een reply met als onderwerp: 'uitschrijven'.

