
EGHW Outreach Kenia – Update 
 
Beste jongeren en ouders,  
 
Iets meer dan een jaar geleden zijn we gestart met de voorbereidingen voor onze 
reis naar Kenia. We mogen terugkijken op een jaar waarin we met elkaar toffe acties 
hebben verzonnen en uitgevoerd en waarin we een voorzichtige start hebben 
kunnen maken in het verdiepingsweekend met bouwen aan jezelf en het team.  
 
Zoals veel activiteiten op een ‘laag pitje’ kwamen te staan door alle maatregelen 
rondom COVID-19 kwam onze voorbereiding voor de reis ook op een lager pitje te 
staan. Met veel creativiteit zijn er nog enkele acties gedaan maar het ontmoeten met het hele team 
en samen verder te groeien was bijna niet mogelijk. 
 
Laten we ook vooral niet vergeten te zeggen hoe trots we op jullie zijn. Als we kijken naar het bedrag 
wat we met elkaar al hebben opgehaald; 13.793,02.  
Dit was niet gelukt zonder jullie enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen! 
 

Giften   € 3.696,50   

Pannenkoeken actie € 1.087,70     

Zendingscommissie EGHW   € 2.000,00   

Buitenspeeldag actie € 599,82     

Wijnproeverij € 800,00     

Oud ijzer € 840,00     

Pepernoten actie € 1.605,00     

Oliebollen actie € 3.110,00     

Statiegeld actie € 192,40     

  € 8.042,52 € 5.696,50 € 13.739,02 

 
 
Zomer 2021 
Al die tijd zijn we de moed niet verloren en zijn we blijven hopen en vertrouwen hebben dat de reis 
toch nog mogelijk zou worden. Afgelopen weekend hebben wij, als Parents, met elkaar de besloten 
dat de reis in augustus 2021 niet kan plaatsvinden. 
Op dit moment is er nog te veel onzekerheid op verschillende gebieden om op een goede, 
verantwoorde manier met een grote groep jongeren (deels minderjarig) een buitenlandse reis te 
gaan maken. We denken dan aan onzekerheden zoals; de maatregelen rondom reizen naar 
buitenland en risicogebieden, vaccineren van onszelf en de mensen in Kenia en de hygiënische 
omstandigheden in Kenia  
 
 
Hoe nu verder? 
We hebben nog steeds het verlangen om met een groep jongeren een outreach reis naar Kenia te 
gaan maken. Voorzichtig denken we na over een reis over een jaar. Misschien lukt het wel in de 
meivakantie van 2022. We begrijpen dat ook dit weer veel vragen oproept en/of dat sommigen van 
de jongeren nu nog niet weten of dit een optie is. Dat begrijpen we echt. We gaan door zoals we nu 
ook bezig zijn en zodra er (nog meer) versoepelingen komen zullen we actief weer aan de slag gaan 
met acties en bouwen aan de jongeren en het team.  
 
Onze contacten in Kenia hebben natuurlijk ook gerekend op onze komst. Niet alleen op onze komst 
maar ook op onze hulp en middelen die we mee zouden nemen. 
In overleg met de jongeren hebben we besloten om een deel van het geld wat we al ingezameld 
hebben alvast te investeren in Kenia zodat de mensen daar vast kunnen beginnen met bouwen.  
 
 
Groeten van de ‘parents’ 
Tom, Paulien, Chris en Jessica  
 

 


