Onderwijs en sport voor kinderen in Kenia.
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Dit jaar bestaat Stichting Fursa 10 jaar! Een periode waarin veel is gebeurd. Vooral
hoogtepunten en helaas ook enkele tegenvallers. Samen met onze donateurs en sponsors
hebben we tientallen kinderen van straat gehouden en naar school laten gaan. Onderschat dit
niet. Scholen zijn in Afrika een relatief veilige omgeving, zorgen voor een dagelijkse maaltijd
voor de kinderen en bieden meer kans op werk.
We hebben een stuk grond gekocht, het Fursa Centre gebouwd waarin buiten schooltijd gesport
kan worden of huiswerk gemaakt en er is een beheerderswoning neergezet waarin Morris met
zijn gezin woont om toezicht op het Centre te houden.
Dieptepunten waren de dood van een van de oudere jongens tijdens een schietpartij in de
omgeving en de meisjes die hun school niet af gemaakt hebben door zwangerschap of op de
vlucht gingen voor huiselijk geweld. Deze dieptepunten geven aan waarom onze steun zo
belangrijk is.
Na 10 jaar zijn we nog steeds gemotiveerd, missen we Kenia doordat we afgelopen jaar geen
bezoek konden brengen en willen we nog meer kinderen op weg helpen naar een betere
toekomst door onderwijs en sport.
In 2020 werd de wereld getroffen door het COVID19 virus. De
economische gevolgen waren groot en ook de arme landen
werden hard getroffen. In Kenia was er door een lockdown
geen werk, stegen de voedselprijzen en leden de gezinnen
honger. Vanuit het Fursa Centre hebben we afgelopen jaar,
met dank aan donateurs, aan de armste gezinnen
noodrantsoenen uit kunnen delen.
In overleg met onze Keniaanse bestuursleden hebben we
gekeken naar een structurele oplossing. Daaruit ontstond het
idee van een eigen moestuin. Een stuk grond naast het Fursa Centre voor de verbouwing van
groenten. Daarmee kunnen we voor gezonde voeding voor de kinderen zorgen en ze ook leren
hoe ze hun eigen groenten kunnen kweken.
Kenianen zijn van oorsprong landbouwers, maar in de stedelijke gebieden ontbreekt het aan
grond.
Voor 7000 euro kunnen wij de grond (ruim 400 m2) naast het Fursa Centre kopen. De eerste
1500 euro hebben wij inmiddels ontvangen van sponsors die dit plan van harte steunen.
Meerdere goede doelen fondsen zijn aangeschreven, supermarkten benaderd voor een plaatsje
op de flessenautomaat en acties in voorbereiding.
Jij kunt ons ook helpen. Met een goed idee (een school die een sponsorloop wil organiseren, de
bedrijfsleider van je plaatselijke supermarkt benaderen over de donatieknop op de
flessenautomaat, iets dat we kunnen verkopen voor het goede doel) of door zelf een donatie
over te maken voor deze actie.
Sukuma wiki ('de week verlengen' in Swahili) groeit snel, kan
bijna overal geplant worden, heeft nauwelijks onderhoud nodig
en is daardoor goedkoop. Het is daardoor de meest gegeten
groente in Oost-Afrika. Sukuma wiki wordt vaak gegeten met
ugali, een mengsel van maismeel.
De meeste Fursa gezinnen eten niets anders dan dagelijks
een beker pap (uji) en de hierboven genoemde ugali. Soms
afgewisseld door wat Githeri, een mengsel van mais en
bonen.
Uien, tomaten, diverse koolsoorten en maniok zijn prima te verbouwen in een eigen tuin, maar
voor gezinnen zonder tuin nauwelijks weggelegd.
Sinds begin dit jaar gaan de kinderen weer naar school. Ze zijn allemaal voorzien van nieuwe
uniformen en schoenen. Ook de activiteiten in het Fursa Centre zijn weer volledig opgestart. Er
worden karatetrainingen gegeven, één keer per week is er badmintonles voor de liefhebbers (en
dat zijn er veel) en ook de bibliotheek is weer geopend.
Na een huisje komt een boompje
Voor een eenmalig bedrag van 10 euro per m2 adopteer je
een stukje Kenia. Je mag natuurlijk ook een groter stuk
adopteren. Van ons ontvang je een uniek certificaat.
Van de inkomsten gaan we bij het Fursa Centre ons eigen
voedsel verbouwen.
Adopteer hieronder je stukje Kenia
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@fursa.nl toe aan uw adresboek.

