Wij, Noah en Lois Dekker, vragen vriendelijk uw hulp bij het volgende:
Het zal u niet ontgaan zijn…de Hoorn van Afrika gaat door moeilijke tijden. Wij,
Noah en Lois, wonen in het binnenland van Kenia (een land in de Hoorn van
Afrika). We zijn ondertussen echt wel wat gewend maar deze droogte raakt Kenia
wel heel hard en we kunnen het nu niet meer aanzien!
De school bij ons in het dorp (met meer dan 600 kinderen!) heeft het moeilijk!!! De
school had een groot watertekort maar dat heeft onze vader gelukkig opgelost
met water uit onze put. Elke ochtend, als wij naar school gaan, zien we
leeftijdsgenoten met gesprokkeld hout naar school lopen. Boomstammen, takken
van bomen, ja zelfs palen van hekken worden uit de grond getrokken. Op school
aangekomen krijgen de kinderen, in ruil voor het gesprokkelde hout, 1 maaltijd…
een mix van mais, rijstmeel, gierst en nog wat dingen. Het hout is nodig om op te
koken, de enige manier voor de school om voor zoveel kinderen eten te maken. Super slecht voor het milieu, zo
wordt de omgeving natuurlijk nog droger en stoffiger! De hoofdleraar vertelde dat dit voor sommige kinderen de
enige maaltijd op een dag is. Gelukkig geldt dit niet voor iedereen. Wij schrokken van wat we zagen toen we op
de school mochten rondkijken. Op een groot open vuur wordt er voor meer dan 600 kinderen gekookt in een
mega grote pan. Je kunt je voorstellen hoeveel hout de kinderen daarvoor moeten sprokkelen!

Samen met onze moeder sparen we nu voor een ‘fuel-efficient stove’ …oftewel … een
energiezuinig fornuis. Zo’n fornuis kan met een klein beetje hout een hele dag koken. De
hoofdleraar heeft ons verzekerd dat de kinderen dan geen hout meer hoeven te sprokkelen in
ruil voor een maaltijd. Dat beschermt de natuur in dit gebied, helpt droogtes in de toekomst
te voorkomen en de kinderen hoeven niet meer met hout te slepen…een natuurvriendelijke
lunch dus!
Energiezuinige fornuizen worden in Kenia gemaakt (sommige scholen
hebben er al een) maar een grote kost 1500 Euro! Wij zijn hiervoor
aan het sparen … het zou geweldig zijn als u ons wilt helpen dit geld
bij elkaar te ‘sprokkelen’?

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL57 RABO
0399 4054 53 t.n.v. De Jong – Kenia ….. of ga naar
www.wildsolutions.nl/kenia
Vriendelijk bedankt en een hele grote glimlach van ons en de kinderen uit ons dorp!

