Nieuwsbrief Corona hulp Kenia juli 2020
Corona in Kenia
Corona is een wereldwijd probleem, maar de
armste mensen lijden het meest. Onze
projectpartners: Fr. Nkaai en Fr. Sankale wonen
en werken ten zuiden/oosten van Nairobi. Daar
zijn relatief veel Corona besmettingen
vastgesteld en de gevolgen van de Lock-down
zijn dramatisch. Zeer veel kostwinners hebben
geen werk, geen inkomen en dus geen voedsel.

Voedsel en Corona preventie:
Het bedrag van € 20.000 zal als volgt besteed
worden:
• Bewustwording, voorlichting en kosten
van transport: € 2.000
• Mondkapjes, zeep, ontsmettingsmiddelen: € 4800
• Voedselpakketten bestaande uit mais,
bonen en aardappelen: € 13.200

De aller armsten helpen
De Fathers hebben de armste gezinnen
geselecteerd in samenspraak met de
dorpsoudsten, gemeenteambtenaren en leden
van de Christelijke gemeenschappen. Op deze
manier worden er in zo’n 40 dorpen / wijken
400 gezinnen bereikt.
In totaal worden 2000 mensen geholpen.

Alle goederen worden lokaal ingekocht.

Wat doen wij? Eerste actie half mei
Naar aanleiding van alarmerende berichten uit
Kenia hebben we begin mei een snelle actie
uitgevoerd en die leverde € 1600 op. Dat
hebben we snel overgemaakt en daarmee
hebben de Fathers de ergste nood kunnen
ledigen voor een beperkt aantal gezinnen.
Tevens hebben ze kunnen ervaren wat een
goede manier is om de hulp te distribueren.

Totaal zullen 400 gezinnen steun ontvangen.
Per gezin is dat € 50,-.
Begin juli zullen de Fathers, met hun
hulptroepen, de goederen en de
voedselpakketten naar de geselecteerde
gezinnen brengen.
Jouw bijdrage is meer dan welkom
Ongeveer de helft van die € 10.000 heeft Share
reeds ontvangen voor Corona hulp, terwijl de
andere helft geleend is van andere projecten
van Share, zoals steun aan kwetsbare kinderen
en de bouw van een school.
Ons doel is om binnen twee maanden
tenminste € 5.000 in te zamelen, zodat andere
toezeggingen ook nagekomen kunnen worden.
Als er meer binnenkomt, zullen we dat volledig
besteden aan extra Corona noodhulp. De piek
van de besmettingen moet in Kenia nog
komen.

De Wilde Ganzen verdubbelde onze bijdrage
In april hebben we een aanvraag ingediend bij
de Wilde Ganzen en eind juni kwam de
definitieve goedkeuring. Stichting Share draagt
€ 10.000 bij en dat wordt door de Wilde Ganzen
aangevuld tot € 20.000.

IBAN: NL88INGB 0009 0288 45
Stichting Share
Onder vermelding van: Corona
Mocht je vragen hebben, wij horen het graag.
Neem contact op met Pieter Bijl via:
pt.bijl@gmail.com / 06-30790792 of kijk op
www.stichtingshare.org

