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NIEUWSBRIEF JUNI 2015
Aan onze Suba-relaties
Nijmegen, 3 juni 2015.
Beste mensen,
In deze derde digitale nieuwsbrief informeren wij u weer over de recente ontwikkelingen.
Actie: het Stella Maris College in Valkenburg heeft rond Carnaval actie gevoerd voor twee goede
doelen, waaronder Stichting Suba Nederland. Wij ontvingen na de actie het fantastische bedrag
van € 1517,50. Een deel daarvan is aangewend voor de ondersteuning die we in april gaven aan
de Suba Foundation (een deel zal in augustus worden overgemaakt).
Vierdaagse: onze vaste donateur laat zich tijdens de Nijmeegse Vierdaagse ook dit jaar weer
sponsoren door zijn achterban. Fons, bedankt voor je inzet en veel succes gewenst.
Suba Foundation Report for May 2015: de bijeenkomst in Migori met de kinderen en hun verzorgers
moest dit keer een paar weken worden uitgesteld, vanwege heftige regenval, waardoor de
(zand) wegen en weggetjes overstroomd waren en de mensen (die soms kilometers moeten lopen) Migori niet konden bereiken. Maar uiteindelijk is het gelukt.
Alle kinderen hebben een goed trimester achter de rug, zonder problemen. Ze zien er gezond en
gelukkig uit en er wordt goed voor ze gezorgd.
Terwijl de kinderen met elkaar buiten speelden, zijn de verzorgers geïnformeerd over de mogelijkheden van ‘ondernemerschap’ (heel kleinschalig), zodat ze op termijn eigen inkomsten verwerven
om voor de kinderen te zorgen. Ze reageerden daar enthousiast op en zullen de komende tijd in
kleine groepen daarover verder praten en ideeën uitwisselen.
Ook dit keer konden de verzorgers aangeven welke spullen het meest in de behoefte van de kinderen voorzien. Dat bleek nu vooral lampen op zonne-energie te zijn (voor zover ze al elektriciteit
hebben: deze valt om de haverklap uit). De lampen hebben ze (met name de 10-14-jarigen) nodig

om huiswerk te maken: het is om ± 18.00u donker. Ook kon een aantal kinderen nieuwe schooltassen gebruiken (de vorige waren van slechte kwaliteit en versleten). Daarnaast stonden er weer
boeken, pennen, schoenen, truien en sokken op de verlanglijstjes. Verder kregen ze wat geld mee

om deel te nemen aan schoolactiviteiten en sommigen hadden examengeld nodig (de teeners in
groep 8 doen in het najaar examen, een soort Citotoets).
In het verslag worden we (u dus!) uitvoerig bedankt voor alle spullen die ze gekregen hebben.
In de 1e bijlage ziet u enkele foto’s van deze bijeenkomst.
Home visit report: ’s Middags werden enkele families bezocht die ver weg wonen (tot wel 40 km);
soms moesten de laatste kilometers te voet worden afgelegd, omdat de hutten niet per auto bereikbaar waren. In het eerste gehucht dat bezocht werd woont Joy (6e klas) met haar moeder
(weduwe) en broertje/zusjes. Na het overlijden van haar man (die meerdere vrouwen had) hebben de andere vrouwen zich al haar spullen toegeëigend, zodat ze berooid achterbleef. Alle
steun die Joy ontvangt is dan ook zeer welkom (ze verbleef tot vorige jaar in het Suba Children’s
Home om de moeder wat te ontlasten).
Vervolgens werd in een ander dorp Wycliffe bezocht (ook een 6e klasser). Zijn moeder kampt met
gezondheidsproblemen en zag er vermoeid uit.
Tenslotte ging de reis naar Susan en Lilian (6e klas), die beiden dezelfde verzorger hebben. Ze wonen in een traditionele hofstede van 4 huisjes met een dak van gras; je moet bukken om binnen te
komen. De verzorger is een oude, enigszins gehandicapte man, maar nog zeer energiek en enthousiast. Ook hij heeft de steun van de Suba Foundation hard nodig.
Van deze Home visits zijn enkele foto’s in de 2e bijlage opgenomen.
De planning is om in augustus wederom een bedrag over te maken, zodat ook dán de meeste
noodzakelijke spullen voor de kinderen gekocht kunnen worden. Wij houden u in september weer
op de hoogte van de ontwikkelingen in de tussenliggende tijd.
Jaarverslag 2014: dit is gereed en te lezen op onze site www.subanederland.nl.
Suba Foundation Office: op de valreep kwam het bericht binnen, dat het kantoortje klaar is (zo te
zien niet groter dan 12 à 15 m2). Na een jaar werken vanaf de keukentafel is Michael nu de koning
te rijk. Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.
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