Een groet uit Nyalenda, Kenia!
Met deze foto-nieuwsbrief geven wij graag een impressie van het
werk en de activiteiten in CarePoint Nyalenda.
Het is een mooie dag in juli als we een kijkje
nemen op het Carepoint in de wijk Nyalenda in
de stad Kisumu, Kenia. Er hangt een
ontspannen sfeer en de kinderen spelen
voetbal of doen andere spellen met een bal,
met kopjes of ze springen touwtje. Tijdens het
spelen verdwijnen de zorgen van alledag op de
achtergrond. Op dat moment kunnen ze
gewoon even kind zijn. Het spelen met
leeftijdsgenoten draagt bij de aan sociale
ontwikkeling van de kinderen. Ze worden niet alleen fysiek maar ook mentaal uitgedaagd en
ze leren beter om te gaan met stress.

Ook krijgen de kinderen op het CarePoint emotionele ondersteuning. Ze ontvangen
counseling. Daarnaast krijgen ze lessen in het omgaan met uitdagingen die ze in het
dagelijkse leven tegenkomen, bijvoorbeeld verlies en verdriet.

Bovendien biedt Christ’s Hope de kinderen Bijbellessen.
Die krijgen ze elke zaterdag en tijdens schoolvakanties
op het CarePoint. De CareGiver leert hen over het
Woord van God door verhalen uit de Bijbel te vertellen
en door Genesis Design. Genesis Design is een
programma, speciaal door Christ’s Hope ontwikkeld, om
kinderen te leren over jongen-zijn, meisje-zijn, huwelijk
en seksualiteit vanuit het oogpunt van God. Zo kunnen
ze cyclebreakers worden, patronen doorbreken en een
voorbeeld zijn voor hun omgeving.

Ook ontvangen de kinderen
in het programma van Christ’s
Hope minimaal drie keer per
week een voedzame maaltijd. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de gezondheid van het kind. Ze worden gewogen,
hun lengte wordt gemeten en hun persoonlijke hygiëne wordt in
de gaten gehouden.

Last but not least: Christ’s Hope draagt zorg voor het schoolgeld en schooluniform van de
deelnemende kinderen. Verder worden ze in de CarePoint geholpen met hun huiswerk. De
Caregivers begeleiden de kinderen bij het maken van schoolopdrachten met als uiteindelijke
doel ervoor te zorgen dat ze slagen voor hun examen.
Wilt u meebidden voor de kinderen en hun
families in de CarePoints en voor uw
sponsorkind? Zij hebben dit nodig. Hun
thuissituatie bestaat uit gebrokenheid, ziekte,
armoede en hopeloosheid.
We bieden hen graag het programma waardoor
ze kansen krijgen om dit patroon te doorbreken,
maar het allerbelangrijkste blijft gebed om God's
werk in de harten van deze kinderen en hun
verzorgers/familie.

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

