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Beste allemaal, 

Hier weer even de laatste nieuwtjes uit Kenia. 

Het mooiste nieuws op dit moment is dat Marielle moeder is geworden van een prachtige dochter 

met de mooie naam Zola Lois.  Zij en haar man Amos, zijn heel blij en dankbaar voor dit wonder uit 

Gods hand.  

 

 

 

          

                                                                                                        

 

                                      28 okt. geboren                                                 Nu drie weken oud. 

Voor de kersverse ouders is het nu wennen aan een hele nieuwe situatie. Voor Marielle is het wel 

taai dat haar familie uit Nederland niet op bezoek mag komen door Corona.  

De school: Vanaf maart  zijn alle scholen in Kenia dicht. Op een paar weken na, toen er van een paar 

klassen, toetsen en examens afgenomen werden. De regering heeft het voornemen om 4 jan. 2021 

alle scholen weer te openen. Wel met de nodige regels, net als hier. 

In de supermarkt                                          In een park waar de kinderen                         In de school 

                                                                                      dichtbij wonen. 

 Voor de sponsorkinderen worden er nog steeds elke maand voedselpakketten gemaakt en 

weggebracht. Dat is hard nodig. Door corona is er meer armoede ontstaan maar ook doordat er in 

het Noorden van Kenia de  sprinkhanenplaag woedt. Doordat de  oogst wordt opgegeten  is er  

voedsel tekort ontstaan waardoor de prijzen stijgen. Het schoolgeld was al een probleem, maar dat 



zal hierdoor het komende schooljaar  niet minder worden.  We gaan het zien hoe we dat gaan 

oplossen.  

Sponsoring: Dankzij een stichting, waarvan we de naam niet mogen noemen, kunnen we financieel 

gelukkig nog rond komen. Hier zijn we heel dankbaar voor en heel blij mee.  Door hun steun hebben 

we weer drie klaslokalen kunnen voorzien van een mooie tegelvloer. Want ook het onderhoud van 

de school moet doorgaan evenals de vaste lasten.  

 

 

 

Langs deze weg willen we onze vaste donateurs heel hartelijk danken. Mede door jullie trouwe steun 

kan het werk op de school in Kenia doorgang vinden.  

Ook iedereen die ons project in Kenia een warm hart toedraagt en ons steunt door uw gebed en 

belangstelling, heel hartelijk dank. Dat doet ons heel goed. Met elkaar is er heel veel mogelijk. 

 

Dit waren weer de laatste ontwikkelingen in Kisumu, Kenia. 

 

Hartelijke groet, Dick en Bernike van Mersbergen 

Stichting Make The Difference 

 

 

 

 

 

 



 

 


