Lieve familie en vrienden,
In deze update staat goed nieuws, maar helaas ook triest
nieuws. We hopen dat onze update toch een bemoediging
zal zijn, zelfs als door het slechte nieuws heen.
Hellen en staf
Degenen die al van het begin af aan bij ons betrokken zijn,
zullen zich Hellen herinneren. Hellen was deel van onze
allereerste groep mensen die business training kregen en
daarbij ook een micro lening. Ze is al vele jaren boerin en
met succes! Door Dare To Dream kon ze een waterpomp
kopen, irrigatiepijpen en een watertank. Ze werd een
rolmodel voor velen in de omgeving en een voorbeeld van
hoe hard werken, volharding en succes er uitziet.
Op een dag voelde zij zich niet lekker; ze ging naar het
plaatselijke ziekenhuis en raakte niet veel later in coma.
Doktoren brachten haar naar een ander ziekenhuis om een
CT-scan te laten maken, ze kreeg de CT-scan en werd naar
weer een ander ziekenhuis gebracht. Daar is ze overleden.
Hellen was niet zomaar iemand uit ons programma, ze liet
ons zien dat mensen hier in Kenia hun levens kunnen
veranderen. Voor ons is ze een held en ze wist de mensen
om haar heen te raken.
Op dit moment praten we met de plaatselijke school waar
haar kinderen naartoe gaan om te kijken wat er met hen
gaat gebeuren. We willen er zeker van zijn dat er voor hen
wordt gezorgd en dat zij hun opleiding kunnen vervolgen.

Naast wat er met Hellen is gebeurd, zijn er twee mensen
die met DTD werken, in het ziekenhuis opgenomen met
ernstige verwondingen. Het lijkt alsof er geprobeerd
wordt ons te laten stoppen met het werk dat we doen en
ons te ontmoedigen. Door ons werk hier brengen we een
verandering in de samenleving. We bedanken degenen die
ons financieel ondersteunen, want daardoor zijn we in
staat om voor de mensen om ons heen zorg te dragen. We
vragen jullie te blijven bidden voor onze stafleden.
Medische klinieken
In juni zijn we gestart met onze medische klinieken met
doktoren en zusters uit de VS in samenwerking met de
klinieken van CMN in Kenia. Tot nu toe hebben we
duizenden patiënten gezien en behandeld.
Mijn belangrijkste taak bij deze teams is helpen om de
apotheek goed te laten draaien en de recepten voor de
patiënten klaar te maken.
Er komen deze zomer nog twee teams voor de medische
klinieken en in oktober komt er nog één team.
Het is geweldig om nieuwe mensen te ontmoeten, maar
ook om mensen van vorig jaar opnieuw te zien. En omdat
het werk zo anders is, is het een leuke afwisseling.
Ook al maakt dit het goed kunnen uitvoeren van de andere
projecten wel wat lastiger.

Blijf aan haar kinderen Michael, Boniface en Sylvester
denken en voor ze bidden.
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gaan vier vijvers opzetten, die allemaal verbonden worden
met het meer door kanalen. Hierdoor kan het water vrij in
en uit de vijvers stromen, zodat er steeds vers water is en
ook extra voeding. Hierdoor kunnen we vis in een vijver
kweken zonder dat het naar gekweekte vis smaakt. We
gaan de vis fileren en verkopen, maar de huid zullen we
gebruiken voor onze Vis Riemen bedrijf genaamd “Vis”.
Al deze dingen zullen er voor zorgen dat DTD steeds meer
zelf in zijn onderhoud kan voorzien.

Boerderij en land
Eind mei werden we benaderd door iemand die zei dat ze
hun land wilden verkopen en uitkeken naar een koper.
Toen ik dit hoorde dacht ik: dat zou mooi zijn, maar daar is
geen geld voor. Een paar dagen later ontvingen we wat
extra geld en was ik in staat mijn persoonlijke donaties van
de komende maanden te gebruiken om de rest aan te
vullen. We kwamen tot een overeenkomst en zijn nu bezig
de papieren in orde te maken. Het zal nog wel een aantal
maanden duren voor we de tenaamstelling krijgen, maar
we hebben al een tijdelijke eigendomsverklaring gekregen.
In oktober willen we op dit land gaan werken, samen met
wat vrienden van YWAM. We willen drie dingen gaan doen
met dit land. Huurhuizen, uien en visvijvers, die een directe
verbinding met het meer hebben.

De inkomsten van de huurhuizen zullen ons de zekerheid
geven voor het kunnen blijven runnen van de boerderij en
rekening houden met schade van eventueel langs
komende nijlpaarden. De uien, nou ja, dat zijn gewoon
uien. Maar met de visvijvers wordt het pas echt leuk. We

Nieuwe leningen en een tijdelijke stop op leningen
Afgelopen april konden we onze eerste business training
geven aan een groep voorgangers uit Suba/Mbita. We
hebben hun bedrijven bezocht en sommigen zijn nu klaar
voor een lening. We zullen hier over een paar weken mee
beginnen als onze zomerteams weg zijn. Sommige
voorgangers hadden gevraagd of het niet eerder kon,
maar tijdens de zomer teams zouden we de voortgang niet
goed in de gaten kunnen houden.

In Mbita zullen we in juli nog één lening uitgeven en daarna
stoppen we zes maanden lang met het uitgeven van
nieuwe leningen. Dit heeft te maken met de situatie rond
onze staf. Ons programma kan alleen werken als de staf
volledig meedraait en dat gebeurt op dit moment niet. We
gaan met degenen die op dit moment hun lening aan het
terugbetalen zijn alles afronden en geven nog één lening
uit aan Shadrack, die heel geduldig op ons gewacht heeft.
We kunnen ons ondertussen bezig houden met onze staf,
het reorganiseren en ons voor te bereiden om in 2017 door
te gaan met onze financiële ondersteuningsprogramma’s.
We zullen doorgaan met onze business trainingen, onze
bezoeken en
begeleidingsprogramma’s, omdat we
verbonden willen blijven met de gemeenschap.
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Wij vinden dit niet erg en het geeft ons niet het gevoel dat we falen. Ik geloof dat het goed is om een stap terug te doen en te
evalueren hoe het met het project gaat en ik denk dat het nu het juiste moment is om dit te doen. We zien uit naar wat er uit
deze tijd van reflectie en evaluatie komt. En we weten dat onze hulp aan de mensen om ons heen beter dan ooit zal worden.

Dank jullie wel
Zoals altijd sluit ik af door te zeggen hoe dankbaar we zijn met alle ondersteuning, financieel, door gebed, aan ons denken,
berichtjes of door actie. Vooral jullie bemoedigingen tijdens sommige moeilijke tijden zijn ongelofelijk en laten ons zien dat
mensen in ons geloven, waardoor we door kunnen gaan.
Als jullie vragen hebben over ons programma of over de dingen die we organiseren , voel je dan vrij om contact met ons op
te nemen; we willen hier graag met je over praten.
Love and blessings,
Bob
Dare To Dream

Meer informatie kun je vinden op www.projectdaretodream.com
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