
Informatieavond 

EGHW Outreach KENIA



Welkom



Voorstellen 

Voorbereidingsgroep

Tom en Paulien Joosse

Chris en Jessica Wiegeraad

Ruben van Nugteren en Sanne in ‘t Veld

Eva van der Jagt

Anne Mae Ensering



Wat zijn de voorwaarden om 

mee te gaan;

 Minimale leeftijd bij vertrek 16 jaar

 Maximale leeftijd bij vertrek 25 jaar

 Maximaal 20 jongeren

 (gezins)Lid van de EGHW

 Actief  betrokken bij het jeugdwerk

 Eigen bijdrage € 750,00 (als je werkt), € 500,00 (als je studeert) 

 Inbreng vanuit gezamenlijke acties € 500,00

 Ben je jonger dan 18 jaar zal er een gesprek vanuit de leiding met je 
ouders plaatsvinden



Algemene Informatie

 Zomer van 2021 willen wij graag zendelingswerk en ontwikkelingswerk doen in Kenia. 

 Idee van een jeugdavond in november 2019 met het thema ‘talenten’. 

 Een outreach voor de jeugd van de EGHW (Alive, Connected en Together). 

 Het doel is om fysiek iets te bouwen, actief  bezig te zijn met het geloof  en vertellen over het Christendom. 

 Om deze outreach waar te kunnen maken is er een ambitieus bedrag opgesteld als doel om deze reis waar te kunnen 

maken, dit bedrag is 45000 euro. 

 Gemeentebetrokkenheid.



Projecten 

1. Kerkgemeenschap

lokale pinksterkerk, van 75-100 leden

Mogelijkheden:

 Pastors house herbouwen.

 Jeugd Outreach dienst organiseren.

 Zondag na de kerkdienst met hele gemeenschap maaltijd houden 

 Meubilair situatie verbeteren(banken of  i.d. maken).

 Er is een jeugdgroep, dat een soort van koortje vormt, zitten 
enorm te springen om instrumenten 



Projecten 

2. School

Christelijke basisschool met ruim 250 leerlingen. 

Leeftijd vanaf  4 jaar tot 19 jaar. 

Mogelijkheden:

 Nieuwe betonvloeren in de meeste lokalen

 Eenvoudige stoelen/krukken maken, voor div leeftijden ?

 Er zijn onvoldoende leermiddelen beschikbaar, 

 Het keukentje van de school (is een krot) zou herbouwd dienen te worden. 

 Activiteiten met en voor schooljeugd

 Evangelisatie actie/dienst



Projecten 
3. hygiëne/persoonlijke verzorging

 Kinderschoenen project. 

 Hygiënische toiletartikelen

 Organiseren beauty-middag



Bouwen aan jezelf

 We zullen regelmatig (+/- maandelijks) bij elkaar komen. Een discipelschapstraject
waar jezelf  en met elkaar aan de slag gaat met de volgende onderwerpen; 

 Ontdekken van je talenten en aan de slag met talenten

 Beeld op de wereld ontdekken

 Bouwen aan je karakter als christen

 Teamsamenwerking

 Bijbelkennis vergroten

 Uitstappen; lef  en durf

 Trouw zijn



Vragen



Begroting

Ondernemersavond(en) 10.000

Zendingscommissie/Gemeente 10.000

Eigen bijdrage 10.000

Individuele bijdrage acties 10.000

Acties hele groep 5.000



Acties



Avontuurlijk

 Vliegreis Amsterdam – Jomo
Kenyetta (Nairobi, Kenia), vice versa

 > 400 km Nairobi Kiminini vice
versa

 > 250 km Kiminini-Kakamega vice
versa

 > 300 km Nairobi – Amboseli vice
versa 

 Je moet tegen een stootje kunnen


