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Hallo vakantiegangers! Hopelijk zijn jullie lekker uitgerust.  

Hier hadden we de verkiezingen. Petro en ik kwamen met een afgeladen auto uit de stad. De kids waren happy; we hadden 
eten gekocht voor 2 weken! Dit in anticipatie op rellen, enz. Echter, zo veel kerken baden voor vredige verkiezingen. In de 
rechtbank worden de stemmen nogmaals geteld, het is nog niet over.  

We kregen de tandarts op bezoek, van de universiteit uit Eldoret. Diana, haar man Kris, en Brenda. Superfijn. RIziki, Michael, 
Eric en Anna moeten terug. Deze universiteit “adopteert” kindertehuizen, en wordt gesponsord door USA; zij betalen de 
behandelingen!! Dank u, Jezus!!  

  
Matthew, en Diana kijkt mee met Brenda naar Barak’s gebit.  

  
Beatrice, mag ik je tanden tellen? Noel geen gaatje! En Kris staat erachter en roept de volgende ‘patient’. 

We kregen tandenpoetsles en met name Diana (in wit) was een geweldige lieve vrouw voor de kids. Ze komen volgend jaar 
terug. 

EstherT, Rhoda en Anna kwamen van kostschool. Gezellig. Renee, een counselor, 
kwam met hen praten en gaf ze les in hygiene, persoonlijkheids-test, geestelijke 
gaven test. Ze hadden goede “prive-vrouwen-tijd” met haar. Vandaag komen 
Esther en Rhoda terug van een 2 daagse klim in de Nandi heuvels, met de jeugd 
van de kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag komen Esther en Anna terug van een 2-daagse klim in de Nandi heuvels, met de jeugd van de kerk. Rhoda bleef 
thuis. A.s. zondag leiden ze de dienst met de jeugd, Rho en Ann zingen en Esther bid. Ik ben blij met onze meiden, ze zijn 
meer relaxed. Renee komt terug in september. Fijn om samen te werken. 

 

                   

Toen teambuilding dag met Renee.  

Onderwerpen die de revue passeerden waren: 
persoonlijkheidstest, kinderbescherming; 
herkennen van trauma en alternatieve straffen.  

 

Renee, Rispa, Loise, Rachael, Petro, Ruth en  Meshack 

 

Geblindoekt samen van een cirkel een vierkant maken… hoe goed praat en begrijp je elkaar?  

 

 

 

 

 

Petro is op bezoek geweest bij Norah, Peris en 
Shadrack, en volgende week komt Hussein 

hierheen, ter voorbereiding op zijn school. De kids belden gisteren Josh en Talia, hierover in de volgende brief meer.  

Dank voor alle gebed, steun, post, mail en vriendschap. Namens de Rockers en Blije Kei,  Nel Wanjala. 


