
 
Teken van leven 
 
Een Teken van leven over Kenia - dat zal wel weer een vraag om geld zijn. 
En inderdaad, tot onze spijt moeten we weer een bedelbrief sturen. 
 
We steunen het werk van de kleine KIPRC-kerk in Kisii, in het westen van Kenia. We betalen 
geen 'gewone' kosten: de lopende kosten die een kerk heeft, maar we springen waar we 
kunnen wel bij als er bijzondere kosten zijn, bv de opvang van wezen (inclusief het 
schoolgeld) en hulp die de KIPRC geeft bij rampen. 
Van de 44 wezen zijn een aantal van school gestuurd, niet vanwege wangedrag, maar 
omdat ze niet in staat waren het volle bedrag aan schoolgeld te betalen. Dat betekende dat 
ze ook niet meer te eten kregen. Ds Jared van de KIPRC heeft gedaan wat hij kon om de 
wezen te eten te geven, samen met andere gemeenteleden. Om de wezen weer naar school 
te krijgen is op dit moment 3000 euro nodig. 
Ds Jared ligt op dit moment in het ziekenhuis. Zijn rug speelde opnieuw op, zodat hij 
nauwelijks kon bewegen. Als stichting hebben we hem financieel gesteund zodat hij 
medische hulp kon krijgen. Maar ook liggend op zijn ziekenhuisbed zet hij zich nog steeds in 
voor de wezen. 
 
Slecht nieuws is dat er in Kenia grote 
overstromingen zijn. Een van de wezen was 
op zoek  naar eten en is meegesleurd door 
de vloed, ze is overleden. En er is cholera 
uitgebroken, waarmee ook een aantal wezen 
zijn besmet. Vier ervan zijn deze week al 
overleden, zo'n 15 anderen hebben 
behandeling in het ziekenhuis nodig. Maar 
daar geldt: geen geld geen behandeling. 
 
Daarom doen we een beroep op je om te geven op IBAN NL91 RABO 0184195500, op de 
naam van Together for Life. Groot en klein - elke gift is welkom. Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting. 
 
En we hopen dat je meeleeft met het werk. En dat je geeft en bidt voor het werk.  
Alvast hartelijk dank! 
 
Wil je meer weten over Together for Life, kijk dan op http://together4life.nl. 
De website biedt nog verouderde informatie, maar we hopen die op korte termijn te 
vervangen door verse! 
 
Namens Together for Life, 
 Tonnis Groenveld 
 Harmke Luijten-Groenveld 
 Jeannette Broersma-Hoff 
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