Simba Clinic is gereed

Bouw van atelier gestart

Een delegatie van het stichtingbestuur is op bezoek
geweest en heeft het resultaat gezien van de bouw van de
Simba Clinic. Het is mooi geworden. Zonnepaneel zorgen
voor genoeg stroom. In de koelkast kunnen medicijnen nu
gekoeld worden bewaard. Nu is een verdere uitbouw van
het medische programma begonnen.

Voor de vrouwen van het naaiproject wordt een atelier
gebouwd. Onder leiding van Jossey helpen de mannen van
het dorp mee bij de bouw. Beloning krijgen ze in de vorm
van extra voeding. De vrouwen hebben een microkrediet van
de stichting ontvangen. Zij kunnen zelf de benodigde
materialen aanschaffen.

Bestuur brengt een toast uit op succes Simba Clinic

Het voedselproject is van start

Bouwlocatie atelier

De kok is blij met zijn nieuwe keuken. Dit is een basis
voor de opbouw van een nieuwe opzet voedselproject. Dit
beoogt de schoolkinderen en zwangere/zogende vrouwen
van meer en beter voedsel te voorzien.

(L) Jossey en (R) Jacob

Links boven staat onze contactman in Kenia, Jossey, naast
hem de nurse Jacob, hij heeft de leiding over de Clinic.
Vanuit Nederland wordt hij bijgestaan door een arts voor de
moeilijke gevallen. De Clinic zal ook voorlichting gaan
geven over aids en hygiëne.

De school zal worden uitgebreid met 3 extra les lokalen, zodat er
op verschillende niveaus les gegeven kan worden

Studie project Simon Leuson
Simon heeft zijn diploma’s gehaald van de studie
hotelmanagement aan de City and Guilds of London
Institute in Nairobi. De stichting geeft hem de
mogelijkheid door te studeren op de universiteit. Hij
gaat daar sociale wetenschappen studeren. Simon zal
een voorbeeld functie hebben. Hij wil betrokken blijven
bij het wel en wee van de mensen van zijn dorp
Ngamia Manyatta.

Waterproject
Het waterproject loopt goed. Inmiddels hebben zes
dorpen schoon water.
Koninginnedag
Op Koninginnedag zal de stichting met een kraam op
de markt in Blaricum aanwezig zijn. Er zullen 15
schilderijen worden verkocht van de kunstenaar
Mia Heering Gallis.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording staat op de website van
de stichting.
Beeldje 2009
Het beeldje zal voor het eerst te zien zijn op
Koninginnedag op de markt in Blaricum.
Het beeldje wordt u aangeboden bij een donatie van
minimaal € 850,--.

Simon Leuson

Alle donateurs en sponsors hartelijk bedankt
voor uw steun !
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