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Beste familie, vrienden, sponsors & bekenden,

Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief lezen, zitten wij
bepakt en bezakt in het vliegtuig op weg naar…. KENIA! 
We horen het jullie al denken: wie zijn ‘wij’?
Tijd om ons eerst even voor te stellen, want wie gaan er deze keer
allemaal mee naar Kenia?

Allereerst mama! Jaja, de afgelopen keer heeft ze zo enorm
genoten, dat ze zeker deze reis van de partij is. Ze is stiekem een
beetje verliefd geworden op de kinderen in Kenia. Al laten we
Nederland wel achter met een dubbel gevoel, want er zijn veel
zorgen rondom de gezondheid van haar vader en onze opa. We
hopen dat alles goed mag gaan.
Als tweede ook mijn vriend Job! Na de vorige keer kon ook hij
Kenia niet meer uit zijn gedachten krijgen en gaat hij ook deze
reis mee, ondanks zijn gezondheid. Het klimaat deed hem daar
juist ontzettend goed, waar wij allemaal en ik heel blij mee zijn! 😉
Want voor het geval…. ik daar toch stiekem een keertje wil gaan
wonen. 
We hopen dat het deze keer ook goed mag gaan.
Als derde mijn broertje Carel. Ook hij kon het na onze afgelopen
reis in Oktober nergens anders meer over hebben dan Kenia. Hij
is zelfs aan de directeur van de Prins Mauritsschool gaan vragen
of hij alsjeblieft mee mocht. En dat mocht, maar wel met de
belofte dat hij daar zijn huiswerk zal maken. ;)



En als laatste gaat ook Nelleke Zoet uit Garderen mee. Ook zij is
helemaal weg van de kinderen in Kenia en ze wilde heel graag
deze reis haar steentje bijdragen. Ze is ontzettend enthousiast
en daardoor heeft ze ervoor gezorgd dat we deze weken wel
liefst iedere dag een stuk fruit hebben!!

We willen jullie ook iets vertellen over onze plannen voor deze
reis. We willen als eerst alle kinderen op de foto zetten! 😊
Verder willen we ook de kinderen een werkje laten maken voor
de sponsors in Nederland. Hierbij krijgen we gelukkig hulp van
Plony, van de drukkerij, die altijd met ons mee denkt en zelfs op
het laatste moment nog even 400 werkjes wil uitprinten.

Misschien denken jullie nu wel, we hadden graag iets willen
meegeven…
Dat vinden we altijd ontzettend fijn en proberen we meestal wel
te doen. Maar gezien de ruimte in onze koffers, was het deze
keer niet echt mogelijk. We hebben namelijk een hele leuke
actie bedacht, voor ieder kind. Zodat we deze keer ALLE
kinderen in het zonnetje kunnen zetten, dus ook de kinderen
die nog geen sponsor hebben.
We vonden het de vorige keer zo sneu voor de overige kinderen,
als we de meegekregen presentjes uitdeelden aan de
gesponsorde kinderen. 
Die verwachtingsvolle ogen, dat deed ons best zeer. Dus namen
we ons voor deze reis voor iedereen iets mee te nemen.

Joan van JGIDEE organiseerde last minute voor ieder kind iets
leuks! Wat het is houden we nog even geheim, want dit wordt
een ontzettend leuke actie!

Ook hopen we deze reis de ouders en verzorgers van de
kinderen te ontmoeten. Dit staat voor elke dag op de planning
en we willen hierbij dan de klassen afgaan. 
Het leek ons een goed idee om ze uit te nodigen, zodat we met
elkaar kennis kunnen maken. Ook omdat de kinderen altijd
vragen of we meegaan, naar de plek waar ze wonen. Zo kunnen
we ook eens de andere kant van de kinderen zien en horen wat
Ruth’s Shelter doet in de gezinnen van de kinderen.



Omdat het overgrote gedeelte van de kinderen uit arme
gezinnen komt, hebben we voor de ouders een leuke actie
bedacht. Mede dankzij Hoedenhuis Josephine en Bakkerij
Voordijk hebben we 400 grote lege tassen in onze koffers…
Deze hopen wij in Kenia te vullen… 
De rest houden we echt nog even geheim!

Maar houdt daarom onze website in de gaten! En volg ons via
Instagram & Facebook.
We hebben deze reis ook een groepsapp, hierin plaatsen wij
iedere dag ons verhaal inclusief foto’s. In deze groepsapp kan
niet gereageerd worden. ;)
U kunt zich aanmelden via het nummer van Piek: 06-11439519.

We hopen op een goede reis en een veilige aankomst.
Dat we een fijne tijd mogen hebben met elkaar en weer
allemaal in gezondheid terug mogen keren.

Lieve groetjes van ons allemaal!

PS. WE HEBBEN NOG EEN NIEUWTJE!
D.V. 29 MEI 2023 Tweede Pinksterdag organiseren wij weer een
puzzeltocht!

STICHTING RUTH'S SHELTER - 13 MAART 2023


