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Lieve familie en vrienden,  
 
We zijn al op twee derde van het jaar. Wat gaat de tijd toch 
snel! Ik wil jullie een korte update geven over wat er 
gebeurd is en wat er gaat gebeuren hier in Kenia en in de 
rest van de wereld. 
 

- De boerderij 
- Business training 
- Leningen 
- Bezoekers en er even tussenuit 
- Los Angeles en Nashville 
- Dankjewel 

 
De boerderij 
Zoals de meesten van jullie weten, hebben we het 
afgelopen jaar uien, mais en bonen verbouwd om geld 
voor ons programma te verdienen. Na verschillende 
tegenslagen hebben we eindelijk weer eens een goede 
oogst gehad. Maar we realiseren ons ook dat we het 
anders moeten gaan aanpakken. We gaan onze plannen 
veranderen, maar we gaan er niet mee stoppen, omdat we 
hebben gezien dat het werkt en dat het iets oplevert. We 
moeten alleen onze aanpak gaan wijzigen. 
 

 
 
Op dit moment blijven we de huur betalen zodat het land 
in ons bezit blijft, maar we laten het land een paar maand 
“rusten”.  Veel mensen hier begrijpen dit niet, maar ik heb 
ze gezegd: ik weet wat ik doe, vertrouw me maar. Terwijl 
het land even rust, kunnen wij de koop van het stuk land 
afronden. Pas als de koop rond is, kunnen we ons er op 
richten om het land te gaan ontwikkelen. We zullen drie 
visvijvers krijgen met ongeveer 500 Tilapia vissen in elke 
vijver. En met de rest van het land gaan we door met het 
verbouwen van uien. We zijn bezig om samen te werken 
met een organisatie, die solarpompen verkoopt.  
 

 
 
Met een pomp op zonne-energie kunnen we een groot 
deel van onze uitgaven verlagen, aangezien het in Mbita 
erg warm en droog is. We denken hier eind november mee 
te kunnen beginnen. 
 
Business Training 
We hebben de training in Mbita afgezegd, maar in Webuye 
gaan we nog steeds door met CMN. We hebben daar een 
groep vrouwen die weduwen zijn of in hun gezin echt hulp 
nodig hebben. Na onze business training zal er een groep 
uit de VS komen om deze vrouwen te leren naaien. Na deze 
twee trainingen zullen ze in staat zijn om een bedrijf te 
beginnen voor hun gezin en zelfvoorzienend te worden.  
Eind oktober zal onze volgende business training zijn voor 
onze voorgangers in Kisumu met de volgende tien 
voorgangers. 
Ik krijg veel vragen over de aantallen en elke keer zie je de 
mensen denken: “dat zijn er weinig”.  Ja, dat klopt en daar 
we zijn trots op. Ik zeg dan: “Ik help liever een paar mensen 
goed, dan een heleboel mensen zonder effect. Kwaliteit 
gaat boven kwantiteit. 
 

 
 
Leningen 
Hoewel we in Mbita gestopt zijn met het uitgeven van 
nieuwe leningen, kunnen we er met CMN in Suba mee 
doorgaan. Op dit moment hebben zeven voorgangers in 
Suba een lening van ons kunnen ontvangen waardoor hun 
bedrijf zal kunnen groeien.  Ook Shadrack in Mbita heeft 
zijn lening ontvangen en doet het geweldig!  
Er zijn ook verschillende mensen, die het op dit moment 
erg moeilijk hebben. In een cultuur waarin familie zoveel 
betekent, is het soms moeilijk om geld voor het gezin en 
voor het bedrijf gescheiden te houden. Dit is moeilijk aan 
ze uit te leggen, zeker als je uit een cultuur kom waar dit 
compleet anders is. Dit is niet altijd gemakkelijk en het lukt 
lang niet altijd, maar we zullen er komen. 
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Bezoekers, en er even tussenuit 
Naast de medische teams van de zomer hebben we hier in 
Kenia ook wat bezoekers ontvangen. Het is heerlijk om 
mensen van “thuis” te zien en om hen dit land te laten zien 
met al zijn mooie en minder mooie dingen en erover te 
praten. Het is soms moeilijk om thuis met mensen te 
praten over wat er in Kenia is gebeurd, omdat de meeste 
mensen geen idee hebben waar je het over hebt. Het is een 
grote zegen dat sommige mensen op bezoek komen en 
om te weten dat ik de volgende keer als ik ze weer zie, ik 
met ze kan praten over de hitte, de stoffige wegen of het 
kinderziekenhuis en dat ze weten waar ik het over heb. 
Ik was ook erg gezegend om er even tussenuit te kunnen 
gaan naar de kust. Ik ging daar naar een familie uit 
Nederland toe van wie hun zoon ging trouwen. Ze hadden 
me uitgenodigd om naar de bruiloft te komen op een 
prachtige plek in Mombasa. De dag na de bruiloft, op mijn 
verjaardag, ging ik naar Malindi, waar zendelingen-
vrienden wonen. Het was geweldig om hen te zien en tot 
rust te kunnen komen aan de kust.  
Ik wil iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt 
voor mij om er even heerlijk tussen uit te gaan. Ik had dat 
echt nodig.   
 

 
 

 
 
Los Angeles en Nashville 
Groot nieuws! Eén van mijn grootste vrienden, Rob, gaat 
trouwen! (ik hoor je denken; Bob en Rob?) Ja.  
Dus 18 september ben ik in de mogelijkheid om naar LA te 
gaan. Dit is dan meteen mijn jaarlijkse bezoek. Ik ben in LA 
van 18 - 26 september, en van 1 - 13 oktober. De 26e tot de 
1e  ga ik een paar dagen naar Nashville, dankzij een 
geweldige vriend.  
 
Dankjewel 
We laten altijd aan degenen, die onze updates lezen, 
weten dat we erg dankbaar zijn voor jullie ondersteuning.  
De laatste maanden zijn niet gemakkelijk voor ons geweest 
in Kenia. Maar door jullie ondersteuning, zowel  moreel, 
financieel als geestelijk, hebben we door kunnen zetten en 
ons door de moeilijke periodes heen kunnen vechten om 
er als meer dan overwinnaar uit te komen.  Onze stafleden 
doen het veel beter en gaan geleidelijk weer aan het werk. 
En ons programma blijft een impact op de levens van de 
mensen om ons heen hebben. Mensen zijn dankbaar, 
kinderen gaan weer naar school, eten komt op tafel en 
dromen worden nu voor mogelijk gehouden. Ik bid dat 
jullie zullen begrijpen hoe dankbaar wij zijn! 
 

 
 
Je kunt altijd contact met mij opnemen voor vragen of 
informatie. 
 

Love and blessings vanuit Kenya! 
 
 

Bob de Groot 
Dare To Dream 
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