Onderwijs en sport voor kinderen in Kenia.

Bekijk de webversie

De Corona-pandemie hield ook in 2021 de wereld nog stevig in haar greep. Dit had ook
gevolgen voor Stichting Fursa. We kregen nauwelijks inkomsten uit markten en sponsoracties,
we sloegen een bezoek aan Kenia maar weer een jaar over en het virus had ook in Afrika grote
invloed op het dagelijks leven.
En toch hebben we met z'n allen afgelopen jaar veel bereikt. In deze Nieuwsbrief een overzicht
van hetgeen er dankzij de inzet van onze partners, donateurs, sponsors en de lokale
medewerkers is gerealiseerd. Bedankt daarvoor en vol goede moed op weg naar 2022!

Dankzij de steun van partners als De Wilde Ganzen, Stichting KOOK, Stichting Muttathara,
XopX kringloopwinkel en vele enthousiaste donateurs hadden we in de zomer voldoende geld
bijeen voor het Fursa Centre Moestuinproject. Vervolgens werd het perceel naast het Fursa
Centre aangeschaft, een muur gebouwd, de grond geëgaliseerd en het geraamte van een ruime
groentekas neergezet. Gereedschap, druppelinstallatie, mest en zaden zijn aangeschaft en
vanaf januari kan daadwerkelijk gestart worden.
Drie bestuursleden van Fursa Centre gaan de dagelijkse werkzaamheden verrichten in ruil voor
30% van de opbrengst. Het overige deel is bestemd voor de moestuin en het Fursa Centre zelf.

Zonder uniform niet naar school. Een compleet uniform, inclusief sweater en schoenen kost 25
euro. Voor een Keniaans gezin een flink bedrag, zeker omdat de gezinnen vaak groot zijn. Niet
zelden wordt de voorkeur gegeven aan voedsel of huisvesting en blijven de kinderen thuis,
hoewel dit ook in Kenia wettelijk niet toegestaan is.
Gelukkig waren we dankzij onze donateurs ook dit jaar in staat om voor 30 kinderen uniformen
te bestellen. Naaister 'mama Fred' kwam langs om iedereen op te meten en als 3 januari de
scholen beginnen kunnen ze weer in het nieuw de klas in.

Donateur worden?

De Keniaanse economie heeft het zwaar te verduren. Het toerisme komt nog steeds nauwelijks
op gang door de pandemie en de nu al oplopende spanningen richting de verkiezingen van
volgend jaar. Werk is schaars en de voedselprijzen hoog.
Met kerst wilden we de armste gezinnen een hart onder de riem steken en werden er
voedselpakketten uitgedeeld met olie, meel en wat kleine versnaperingen. Geen structurele
oplossing, maar hopelijk toch een klein lichtpuntje waarmee de gezinnen weer even vooruit
kunnen.

Stichting Fursa, Fursa Centre Kenya en Wilde Ganzen zijn dit jaar een partnerschap
aangegaan. Naast financiële ondersteuning kunnen we ook gebruik maken van de expertise
van deze goede doelen organisatie die al 45 jaar over de hele wereld actief is.
Daarnaast werken we mee aan een onderzoek van de Radboud Universiteit naar kleinschalige
goede doelen. De resultaten van dit onderzoek worden in april tijdens een webinar
gepresenteerd. We gaan dan in gesprek over de bevindingen en zijn zeer geïnteresseerd in de
aanbevelingen.
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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.

