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In  de nieuwsbrief van mei 2020 hebben we kort toegelicht hoe de
situatie hier in Kenia is omtrent Corona. Hoewel in België het leven
rustig aan begint terug te keren zoals voorheen, blijft Kenia nog in staat
van alertheid en blijven scholen, restaurant en cafés voorlopig nog toe.
Je kan je inbeelden wat voor gevolgen dit heeft op de economie en de
levenskwaliteit van de mensen hier. Grote NGO's en bedrijven over heel
de wereld zien af. Ook wij als NGO hebben moeten reflecteren over de
gevolgen van de pandemie op onze werking. Vele bronnen van inkomen
die we hebben, doordat we zelfvoorzienend proberen te zijn, zijn
weggevallen. 
 
 



Intussen hebben wij als VZW niet stilgezeten. Zoals we in de vorige
nieuwsbrief hadden aangegeven, gingen wij voedselpakketten uitdelen aan
de meest kwetsbare van ons project. En dit is ook gebeurt: aan 12
gezinnen hebben we voedselpakketten uitgedeeld. 
 
Eén van de eerste gezinnen die we een voedselpakket uitgedeeld hebben is
Francis*. Francis is vader van drie kinderen, twee dochters en één zoon.
Zijn beide dochters en twee kleinkinderen wonen bij hem (uiterst links op
de foto is zijn dochter en de twee andere kinderen zijn zijn kleinkinderen. 
 
Francis werkt als conciërge bij een school dicht in de buurt. Sinds enkele
maanden ontvangt hij geen inkomen meer van de school, iets wat in deze
tijd van Corona jammer genoeg vaak voorkomt. Daarom woont hij sinds
vorige maand op de eigendom van Seed Of Love in een klein huisje dat we
daar ter beschikking hebben zodat hij kan besparen op de huur en water.
 
*Naam verandert om identiteit te beschermen   
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Daisy* is een alleenstaande moeder die probeert het beste leven voor haar
enige zoontje te geven. Daisy is een weeskind wat ervoor zorgt dat ze geen
ouders heeft om op terug te vallen. Haar tante heeft altijd voor haar
gezorgd, zodat zij naar school kon gaan. De tante overleed toen Daisy 17
jaar was. Ze heeft weinig tot geen contact met de rest van haar familie of
de vader van haar zoontje. Ze is dus helemaal op haar eigen toegewezen.
Dat het schoolgeld en boeken betaalt wordt door Seed of Love voor haar
zoontje, is voor haar al een enorme zegen geweest. 
 
De pandemie heeft net zoals voor velen, voor moeilijkheden gezorgd. Daisy
heeft geen werk, wat zij doet noemen ze hier 'hustlen'. Daisy kan goed
bakken en dat is ook haar passie. Elke dag maakt ze mandazi's (een
Keniaanse donut) en probeert ze deze op straat of aan bouwwerven te
verkopen. De laatste twee maanden waren alle bouwwerven verlaten,
waardoor het voor haar moeilijk was om geld te verdienen.
Huurachterstand begon zich op te hopen. Door de voedselpakketten kon
ze tenminste haar zoontje eten geven. Het geld dat ze nu verdient kan ze
geven aan de huur. 
 
*Naam verandert om identiteit te beschermen
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Shosho (oma in Swahili) is the place to be zoals jullie zien. Zij is 86 jaar en
heeft verschillende medische problemen. Ook haar zoon (uiterst links)
woont bij haar, maar heeft ook medische problemen. Zij zorgt voor twee
van haar kleinkinderen. Deze kleinkinderen zijn van één van de kinderen
die is overleden. Shosho heeft een eigen tuin waarin ze groentjes kweekt,
maar voor de rest  van eten en benodigdheden valt ze terug op goodwill
van familieleden, buren enzovoort. 
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Stilletjes aan proberen we de grote grond die we ter beschikking
hebben te gebruiken voor de landbouw. Natuurlijk moeten we eerst
vanaf nul beginnen. Alles proper maken, bedden maken, de grond
gelijk maken enzovoort. Dit vraagt veel werk en we proberen te kijken
welke groenten het goed doen en welke iets minder. Momenteel
groeien we aubergine, paprika, ajuin, pijpajuintjes, tomaat,
boerenkool en spinazie.
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Sukuma - boerenkoolPijpajuintjes

Tomatenplantjes 

TO GIVE IS TO LOVE
 

Wil je ons steunen? 
 

Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en
kennissen onze werking aan te bevelen. 

 
Daarnaast kan je onze projecten helpen sponsoren. Dat kan met een

storting op rekeningnummer BE78779597496186 t.a.v. VZW Seed Of
Love 


