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NEWS FROM UPENDO
Het gaat gelukkig goed met het
terugdringen van de corona in Kenia. De
aantallen dalen snel en velen zijn weer
opgeknapt. Het gaat zo goed dat de
regering de scholen wellicht eerder opent
dan de afgesproken januari 2021. Het zou
ook kunnen dat ze voor een
tussenoplossing gaan en dat alleen de
examenklassen van het primair onderwijs
en het voortgezet onderwijs al eerder dan
januari open gaan. Al met al is dit goed
nieuws voor de kinderen van Upendo! Wij
hebben nl 5 kinderen in deze examen
categorie; Kevin, Patrick en Sammy die in
‘groep 8’ zitten en Beatrice en Rukia die
eindexamen doen dit jaar.

HOOG BEZOEK
Eind Juli stond er opeens een filmploeg van de
nationale televisie op de stoep bij Upendo. Ze
kwamen onafgesproken langs om te kijken hoe
het er ten tijden van Corona in de
kindertehuizen aan toe ging. We zijn heel trots
te schrijven dat alles super voorspoedig liep. De
kamers waren netjes en de kinderen droegen de
verplichte mondkapjes. Onze gatsen waren
aangenaam verrast toen de kinderen ze een
warm welkom gaven door een aantal liedjes voor
hen te zingen. Grote dank aan de huismoeders
die dit zo geweldig hebben opgepakt.

Vorige week zijn ook de barretjes in Kenia
weer open gegaan, al blijft er wel een
avondklok. Het toerisme komt ook
langzaam weer op gang.
Zolang we nog in Upendo de lessen
verzorgen gaat het ook goed gelukkig. We
hebben verschillende boeken gekocht voor
de bibliotheek. Daarnaast ook
schoolbenodigheden maar ook verfspullen
en andere items om de kinderen zo
creatief en actief mogelijk bezig te
houden in deze vreemde tijden.
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ESPERANZA 1 JAAR!

GREEN HOUSE

Het dochtertje van huismoeder (en voormalig
kind van Upendo) Mary is afgelopen september
alweer een jaar oud geworden. Esperanza wordt
al een echt dametje!

We hebben plannen om een green house te
gaan beginnen op het terrein om zo in
ons eigen onderhoud te kunnen voorzien
qua groenten en fruit. We zijn druk bezig
sposoren te vinden voor dit project! Mocht
er iemand zijn die ons wilt helpen met het
vinden van sponsoren neem dan gerust
contact op met Tessa !

KRO-NCRV ACTIE WARM HART
Ook dit jaar doen we weer mee met de
actie Warm Hart van de KRO-NCRV. Door
op ons te stemmen maken we kans op
mooie geldprijzen voor Upendo. Tot 14
november is er de mogelijkheid op ons te
stemmen! Ik zou zeggen deel de link en
stem masaal! Asante sana!

CAMPING MAKA
Ook dit jaar hebben we weer mooie donaties mogen
ontvangen van een paar van onze trouwe
sponsoren. Een van deze trouwe sponsoren zijn de
ouders van oud vrijwilliger Michel. Op hun
camping staat elka jaar een spaarpot waarin
gasten een dontie mogen doen, dit wordt op het
einde van het seizoen verdubbeld. Ook is er een
actie bij de broodverkoop. Wederom kwam er dit
jaar weer een mooi bedrag van 685,- euro onze
kant op! Superbedankt!

https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/upendochildrens-centre

PAROCHIE AALTEN
De parochie van onze vrijwilliger van het
eerste uur, Johan Scholl, heeft ook weer een
prachtig bedrag van 500,- euro gedoneerd, we
zijn hier enorm blij mee!

Upendo Children's Centre
t.a.v. Tessa Janssen
Burg. Geuljanslaan 23, 6041 NA, Roermond
gsm: +31 645238118

Doneer via rekening NL 13 ABNA 0596 3475 96

