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Newsletter 2-2020 

MARY 

Na de middelbare school zijn al 
een aantal van onze kinderen 
naar College of University gegaan. 
Mary (21) echter is een andere weg 
ingeslagen, ze is bij ons komen 
werken als huismoeder! Mary 
heeft een baby van een paar 
maandjes oud, Esperanza,  en op 
deze manier heeft ze een thuis 
voor haar en haar dochtertje en 
kan ze in haar levensonderoud 
voorzien. Voor de andere kinderen 
is het heerlijk dat Mary weer 
terug is in Upendo. Het is voor ons  
ook heel fijn wat Mary kent 
Upendo als geen ander aangezien 
ze zelf als een van de eerste 
kideren bij ons kwam. Ze heeft het 
enorm naar haar zin in haar 
nieuwe rol! We appen en bellen 
bijna dagelijks! 

CORONA IN KENIA 

In Kenia wordt de Corona crisis iets anders aangepakt dan 
in Nederland. Er zijn gelukkig nog maar weinig 
besmettingen maar er zijn wel al hele heftige maatregelen 
ingesteld die met harde hand worden gehandhaafd. Er is een 
avondklok van 19 uur in de avond tot 5u in de ochtend. 
Verder mogen mensen alleen de straat op om eten te kopen. 
Een kleine 1000 mensen is in quarantaine gezet. In Upendo 
hebben we het geluk dat we een mooie compound hebben 
waar de kinderen toch fijn naar buiten kunnen. Daarnaast 
hebben we voor drie maanden eten ingeslagen, dit was een 
vereiste van de kinderbescherming vanuit de overheid. 
Jackson en de huismoeders hebben ook DVD’s en kleurboeken 
ingeslagen om de tijd door te komen want ook in Kenia zijn 
de scholen tot nader orde dicht. Verder houden de kinderen 
zangcompetities en leren ze elkaar debateren. Gelukkig 
hebben we ook voor alle kinderen van Upendo een 
ziektekostenverzekering dus mocht een kind ziek worden 
kunen ze naar het ziekenhuis, een luxe die lang niet iedereen 
heeft in Kenia.  

 

 

NEWS FROM KENYA  

On December 12th 2019, being the day Kenya celebrates its 
independence. A group of local Businessmen decided to pay a 
visit where they offered guidance and counseling and also 
they encouraged the kid that anything in this world is 
achievable and no human is limited. In the afternoon they we 
had our lunch together which they prepared themselves and 
later went to play with the kids.  
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VASTENACTIE ROERMOND 

 

De Parochies van Roermond 
Noord-Oost en die van de 
binnenstad en Herten hebben dit 
jaar Upendo uitgekozen als 
vastenactie. Er is een mooie poster 
gemaakt die in de kerken is 
opgehangen en Tessa heeft in een 
aantal kerken haar verhaal mogen 
vertellen. Helaas ging dit op een 
gegeven moment niet meer door de 
corona crisis maar zijn er filpmje 
van Upendo geplaats op de sites 
van de parochies om Upendo toch 
onder de aandacht te brengen.Wij 
zijn de parochies zeer dankbaar 
dat ze Upendo hebben uitgekozen! 
Zeker in deze tijd is een donatie 
extra welkom! Zoals we in Kenia 
zeggen; Asante sana! 

 

 

 

 
 

 

15thDecember 2019, a group of Dedans Kimathii university 
of technology student visited the home where they offered a 
career guide to the kid. The kids were happy to acquire their 
future career and these motivated them to work hard in 
their studies in order to achieve their future goals.  

18thDecember 2019, five kids happened to go for educational 
brigade (junior youth) camp with church for four days. They 
were taught few life topics.  On December 21st 2019, the group 
that went to church camp came back and shared what they 
learnt with their sibling, among the topics were how to set 
career goals, knowing your personal identity, how to avoid 
peer pressure, growing in Christ among others.  

25th December 2019. Being Christmas we made merry as the 
whole family reunited. We slaughtered a sheep and shared 
together with a few local needy families.  

31stDec 2019 & 1st Jan 2020, we ushered the New Year in 
style and we thanked God so the far He has been with us. At 
1st Jan the gates were opened to community and celebrated 
the New Year and as it’s an act of extending the act of 
generosity. This also helps the kids to feel as they are part en 
parcel of the community and also feel loved.  

On Jan 6th 2020, the primary school students opened the 
school and they were happy as they joined the new class 
ahead. On 7th, the high school students opened the school and 
they were also happy as they joined the new class ahead.  
Both Simon and Philip were admitted in high school. They 
were very happy as they set foots in high school! 

 

   
 


