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Het Corona virus zich blijft verspreiden in Nairobi en het beleid van het
Keniaanse regering biedt geen oplossingen of hulp voor de armsten in hun
stad. Hierom zijn wij, als kleine stichting, heel erg blij dat wij tenminste 500
gezinnen kunnen ondersteunen voor de komende paar maanden.
Nu de scholen dicht zijn en er weinig of geen mogelijkheid is om te werken worden de
levensomstandigheden voor gezinnen alleen maar erger. Dankzij de sponsoring van de
Contribute Foundation krijgen alle meisjes die betrokken zijn bij ons mentorschap programma
levensreddende voedselpakketten voor hun gezinnen.
Deze pakketten bevatten voedingsmiddelen, zoals rijst, suiker, thee en groente, maandverband,
zeep, gezichtsmaskers en belangrijke veiligheidsinformatie over Covid-19 in het Engels en het
Swahili.
Maqulate Atieno, onze project manager, en een team van betrokken vrijwilligers zijn de laatste
paar dagen bezig geweest met het inkopen van alle middelen via lokale markten en
groothandels. Daarna heeft iedereen alles verdeeld in pakketten. De docenten van alle scholen
waar wij mee werken maakten lijsten met welke gezinsleden onderdeel zijn van het huishouden.
Op deze manier krijgt ieder familie een samengesteld pakket met precies wat zij nodig hebben.

Het was een flinke klus zo te zien!

Op zaterdag 15 augustus kwamen sommige ouders naar het schoolgebouw waar alles
opgeslagen werd, om hun pakket op te halen. Zeventig pakketten werden bezorgd bij een
weeshuis in de buurt, waar enkele meisjes wonen die bij ons het mentorschap programma
hebben gevolgd. De rest van de pakketten werden bezorgd bij de families thuis.

(Foto: bij het weeshuis.)
Op zondag 16 augustus werden de rest van de pakketten rondgebracht en ouders van het St
Elizabeth en St Johns school kwamen ze ophalen.

(Foto: St Elisabeth en St Johns school, Mathare)
De situatie voor de armsten in Mathare was al ontzettend moeilijk vóór de Covid-19 pandemie.
Helaas is het de laatste tijd alleen maar erger geworden. Families die gedwongen thuis zitten
zonder school en werk, hebben ook geen inkomen. Hun verhalen zijn schrijnend. Wij hoorden
dat deze gezinnen het moeten redden met 0,75 Euro per dag. Dit betekent dus maar één
maaltijd per dag.
De dankbaarheid is groot. Deze voedselpakketten redden levens op dit moment. Wij zijn ook
ontzettend blij dat we een verschil kunnen maken.
Het voelt een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Zo veel mensen lijden onder de
restricties die de Keniaanse regering hebben opgelegd. Wij zijn ons erg bewust dat wij niet
iedereen kunnen helpen, maar zijn ongelofelijk blij met het verschil dat nu gemaakt wordt.
Deze ondersteuning zullen wij nog twee keer herhalen. In september en oktober. Hopelijk
kunnen de scholen tegen die tijd weer open en kunnen ouders weer op zoek gaan naar werk of
terug naar hun baan.

