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Teken van leven - maart 2020 

 

Het wordt nooit saai… 
 
Af en toe denk je: als we dit gehad hebben dan wordt het vast wel rustig. 
Had je gedacht! 
Together for Life steunt de kleine KIPRC-kerk in het westen van Kenia. 
Leidende figuur is daar ds. Jared Omingo.  
Ondanks zijn zwakke gezondheid is hij een krachtig en inspirerend figuur. 
Veel energie en geld gaat naar de opvang van wezen.  
36 wezen (van niet-kerkleden) worden ondersteund. 
 
Vorig najaar hebben we bericht over de financiële hulp die de Keniase regering nu biedt, een 
ontwikkelingsproject van China. De overheid neemt de kosten voor het onderwijs op zich, de 
KIPRC zorgt voor de kosten van levensonderhoud.  
Die kosten zijn omgerekend ongeveer € 4 per kind per dag. Dat klinkt niet als veel, maar als 
je bedenkt wat dat totaal per maand is schrik je. Je merkt ook dat de kerkleden moeite 
hebben het bedrag op te brengen: het gaat om zo'n € 4000 per maand! En dat terwijl 
mensen weinig verdienen. Vaak kunnen ze (over)leven dankzij het tuintje dat ze hebben.  
Het zou fijn zijn als we vanuit Nederland kunnen helpen om die lasten te verlichten. 
 

 
 
 
Dit is geen foto van de 
wezen, je ziet hier het 
kerkgebouw tijdens een 
jeugdconferentie.  
Van tijd tot tijd wordt er 
een gehouden, waarbij 
jeugd uit de wijde omtrek 
bereikt wordt. 
 

 
 
 

 
Er is ook weer een nieuwe ontwikkeling.  Voor de wezen is een ziektekostenverzekering 
afgesloten, die deels betaald werd door de overheid. Maar de dekking was laag: bv geen 
operaties en bloedtransfusie. Vorige week is een jongen uitgegleden toen hij over het natte 
pad naar de slaapzaal holde (jongens zijn jongens!). Hij heeft een gecompliceerde 
beenbreuk. De kosten zijn hoog, mee omdat er een chirurg uit Nairobi moest komen (6 uur 
rijden) om te opereren. De overheid komt nu met het voorstel dat er voor de kinderen een 
meer uitgebreide dekking wordt afgesloten, die alle bijzondere medische handelingen dekt. 
Dus vergelijkbaar (denk ik) met de basisverzekering in Nederland. De overheid heeft beloofd 
die vanaf 2021 voor acht jaar te betalen, op voorwaarde dat de KIPRC voor de overige 
maanden dit jaar betaalt. Dat is ongeveer € 3000 (totaal). 
 
De KIPRC heeft dat geld niet, en wij als TfL ook niet. We hebben al moeite om de lening af 
te lossen die we vorig najaar aangegaan zijn om de kosten weg te werken, zodat de Keniase 
overheid akkoord ging met de deal om te betalen voor de schoolkosten. En we willen niet 
een nieuwe lening aangaan. 
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Deze maand moet het geld opgehoest worden, anders vervalt het aanbod van de overheid. 
Help je mee om dat doel te bereiken? 
 

 
Elke foto heeft zijn verhaal 
Dit zijn de kinderen van Jared. 
Het is de eerste schooldag van zijn oudste dochter op de 
middelbare school, in januari. 
Dat had ook nog wel voeten in aarde -  
de zorg voor de wezen had Jared zoveel geld gekost dat er 
geen geld meer was. 
En door ziekte heeft hij weinig kunnen werken vorig najaar. 
Ook is zijn broer onlangs overleden, Jared was (als oudste 
broer) verantwoordelijk voor de begrafenis en het 
levensonderhoud voor de weduwe en haar kinderen, ook 
financieel!  
Dus er was geen schoolgeld. 
En onderwijs is duur in Kenia. 
Door een (particuliere) gift kon ze toch naar school 
Hier met haar broertje en zusje. 

 
 
Kortom, deze brief loopt weer uit op een verzoek om geld te storten  
(maar dat had je vast al verwacht!). 
- wil je een bijdrage leveren, zodat we samen kunnen zorgen dat de kinderen een goede 
ziektekostenverzekering krijgen (dat is eenmalig, vanaf volgend jaar betaalt de overheid) 
- wil je eenmalig of periodiek een bijdrage overmaken voor voedsel en kleding van de 
kinderen; je kunt ons daar ook voor machtigen (Ik heb een machtigingsformulier bijgevoegd). 
 
En niet te vergeten: bid voor de gezondheid en het werk van Jared, bid voor de wezen`en de 
zorg voor hen. 
Bedankt voor je meeleven. 
Voel je vrij om deze Teken van Leven door te sturen naar anderen! 

 
Een vriendelijke groet van  
 
Tonnis Groenveld 
 
voorzitter Together for Life.  
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Bijlage: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik steun het werk van Stichting Together for Life  
en ga akkoord met een machtiging van: 
 
Eenmalig: ☐ €7,-   ☐ €15,-  ☐ €25,-  ☐ anders nl €…… 
 
Doorlopend*: ☐ €5,-   ☐ €10,-  ☐ €25,-  ☐ anders nl € …… 
 
* Bij doorlopende machtiging wordt dit bedrag maandelijks afgeschreven en kan op elk moment door u 
worden beëindigd.  
 
Naam : …………………………………………………………………………………………….……… 

Adres……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………..……………… Woonplaats………..……………….…………….…………….……. 

Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….  

Plaats en datum : …..………………….…..…………………….. Handtekening…………………………….. 

Emailadres:………………………………………………………. 

 

☐ Ja, ik blijf graag op de hoogte van het werk en ontvang graag de nieuwsbrief. 
 
SEPA machtiging 
Stichting Together for Life – incassant – ID:NL51ZZZ607955650000  - Kwartelhof 22, 9201 KW Drachten, KVK 60795565 

 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemmingaanstichting Together for Life om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven en uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht aan stichting Together for Life. 

 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 
bank naar de voorwaarden. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze machtiging kun je invullen en scannen en mailen naar de penningmeester,  
 
Gertrude van den Akker, emailadres  gertrudebijzet5@gmail.com, 
 
of opsturen naar  
 Gertrude van den Akker, 
 Stationsstraat 40,  
 9771AG, Sauwerd. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank!  


