
Vastenactie maakt nieuw MOV-project mogelijk  

 

De parochianen van St. Petrus parochie hebben met hun bijdrage aan de 

Vastenactie er voor gezorgd dat de MOV in Kenia weer een mooi project 

kan opzetten. Scholing en werk voor jonge vrouwen in de regio zijn 

essentieel voor een betere toekomst. Met uw hulp zijn we daar weer wat 

dichter bij gekomen. 

 

Met de Vastenactie opbrengst van € 1704,- en een speciale bijdrage van €2500,- van de 

Haagse stichting Haella, is er een nieuw project van start gegaan om circa 30 vrouwen en 

hun boerengezinnen langs de Ewaso-rivier te ondersteunen. Met een nieuwe waterpomp zijn 

ze voortaan in staat grotere stukken land te 

irrigeren. Er is nieuw zaad aangeschaft en er zijn 

honderden fruit- en schaduwbomen geplaatst. De 

boerengezinnen kunnen nu beter voor zichzelf 

zorgen en producten op de lokale markt verkopen. 

We hebben regelmatig contact met ze, en het is 

duidelijk dat we met uw hulp een flinke verbetering 

hebben gerealiseerd .  

  

 

 

Onderwijs 

In april zijn Hajira Hussein en Mbosan Boru geslaagd! We 

feliciteren ze van harte en wensen ze veel succes met hun 

vervolgstudies! De 2 vorig jaar geslaagde meisjes zijn inmiddels 

aan hun vervolgopleiding begonnen. Asha Wako Elema volgt een 

Bachelor of Commerce aan de universiteit van Nairobi en Fatuma 

Somo volgt een Bachelor in onderwijs. Vanaf juli a.s. gaan weer 

vijf jonge meisjes naar de middelbare school; we houden u op de 

hoogte. Mede dankzij een gift van stichting Haella gaat er 

binnenkort op diverse scholen een speciaal voorlichtingsproject en 

lespakket over vrouwenrechten van start. Voor meisjes en 

jongens! Onze lokaal actieve Amina Issack gaat dit project samen met leerkrachten en 

ouders vorm en inhoud geven.  

 

De MOV blijft in nauwe samenwerking met de lokale bevolking op zoek naar nieuwe projecten 

die voor werk, inkomen en meer zelfstandigheid zorgen. Namens de mensen in Kenia zijn wij 

u zeer erkentelijk voor uw hulp. Mocht u partijen kennen die eventueel een steentje bij willen 

dragen, laat het ons weten. En weet dat u voor mensen in vrijwel kansloze omstandigheden 

wel degelijk een groot verschil maakt! 
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