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No farmers no food 
 
 

Afgelopen tijd hebben we de slogan weer vaak kunnen zien. 
En inderdaad, zonder boeren is er niet veel te eten. 
In Kenia gold dat op een bijzondere manier. 
Ds. Jared is boer en dominee. 
Hij produceert eten voor eigen gebruik, maar ondersteunt er ook de weeskinderen 
mee. 
Dat kan maar beperkt. Het meeste voedsel komt uit de winkel. 
 
Een week geleden was het (weer) zover: de winkel leverde geen voedsel.  
Want er was een achterstand met betaling. 
Dat betekent dat de weeskinderen een weekend geleefd hebben op water en een 
klein beetje eten. 
Dankzij een gever hier waren we in staat geld over te maken, zodat er in de loop van 
deze week weer eten op school afgeleverd werd (de kinderen eten 3x per dag op 
school). 
 
Maar… de nieuwe maand is alweer begonnen, en juni is nog niet betaald. 
Als dat maar goed gaat! 
 
Kun je dat niet voorkomen? 
Logisch dat je je dat afvraagt. 
Graag zouden we dat willen. 
Daarbij zijn we afhankelijk van gevers. 
 
De kosten voor eten voor de ruim 30 wezen zijn ongeveer 3000 euro. Dat bedrag is 
fors gestegen afgelopen jaren, en Kenia lijdt onder de impact van de oorlog in 
Oekraïne. Hoewel in Kenia meer mais gegeten wordt dan graanproducten, drijft de 
blokkade van Oekraïens graan de prijzen in Afrika op. 
 
We helpen ds. Jared zelf ook, hij heeft zijn eigen voedselvoorraad gebruikt om de 
wezen te helpen. Zijn voorraadschuur is leeg, maar de 
nieuwe oogst is nog niet binnen.  
Dus het gezin heeft nauwelijks te eten 
Farmer with no food, zo te zeggen. 
Onverstandig?  
Ach, wie kan het aanzien dat kinderen lijden? 
We helpen zijn gezin nu om die periode te overbruggen. 
De boer heeft geldgevers nodig. 
No sponsors no food. 
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Help je mee om Jareds gezin en de wezen de komende maand(en) te helpen 
doorkomen? 
 
We zijn blij met je meeleven en je bijdrage. 
Maar misschien wil je ons ook verder helpen. 
Wil je deze nieuwsbrief doorsturen in je eigen bekendenkring? 
En misschien kun je een actie op touw zetten, of anderen ervoor vragen. 
Een sponsoractie, een verkoop of markt, of welke mogelijkheden er zijn. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op onze website., Het adres is 
http://together4life.nl. Of zoek op together for life kenia, dat lukt ook altijd. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Ds. Tonnis Groenveld, 
Voorzitter Together for Life. 
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