
 

 

 

 
 

 

 
 

 
UMOJA NIEUWSBRIEF JULI 2016 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals u weet, betreft het UMOJA project dit jaar de Gaarkeuken en Voedsel Voorlichting.  
Ook vandaag 3 juli, is de diaconiecollecte voor dit doel bestemd. 
 
Dat dit project er echt toe doet blijkt o.a. uit het verhaal van Sarah Owendi. 
 
Sarah Owendi woont in Korogocho, een deel van 
de sloppenwijk Mathare Valley in Nairobi. Ze 
heeft de zorg voor twee kleinkinderen die door 
haar dochter zijn verlaten. Toen haar dochter de 
kinderen bij haar achterliet, bleken ze beiden 
ondervoed te zijn. Zo kwam ze terecht bij de 
voedingskeuken van de Redeemed Gospel 
Church.  
Ze vertelt: ‘Op een dag bracht mijn dochter haar 
kinderen, Lydia van drie en Kelly van twee, bij mij 
en verdween vervolgens. De maatschappelijk 
werkster, die ons bezocht, constateerde dat de 
kinderen ziek waren. En inderdaad: na onderzoek bleek Lydia aan kwashiorkor te lijden en 
Kelly aan marasmus, beide zijn vormen van ondervoeding. 
De maatschappelijk werkster bracht me in contact met de mensen van de voedingskeuken 
van de Redeemed Gospel Church. De kinderen kregen daar goede bijvoeding zodat ze er 
weer bovenop kwamen. Ze leerden mij hoe ook ik de juiste voeding kon bereiden voor 
mijn kleinkinderen. 
Daarvoor durfde ik niet met de kinderen rond te lopen, want ik schaamde me voor ze. 
Maar nu zijn de kinderen gezond, dankzij het programma. Lydia gaat inmiddels ook naar 
school net als andere kinderen.’  
 

 
 
Gods liefde in actie 
Door middel van de voedingskeuken helpt de 
kerk ondervoede kinderen en hun moeders. De 
kleintjes krijgen elke dag een goede maaltijd en 
de moeders leren hoe ze met weinig geld hun 
kind toch gezonde maaltijden kunnen geven. Zo 
geeft de RGC met uw hulp praktisch vorm aan 
Gods liefde.  

 

 



 

Afgelopen zaterdag hebben ongeveer 20 wandelaars 
meegelopen met “Happen en Stappen”. Rond half 6 
werd er verzameld bij de Roeping, hier werden de 
wandelaars verdeeld in 3 groepen en kregen ze de route 
uitgereikt met hierop drie adressen. Bij het ene adres 
werd het voorgerecht genuttigd bij het volgende adres 
het hoofdgerecht en bij het laatste adres werd het toetje 
geserveerd.  

Het was perfect wandelweer, droog en niet te warm.    
De stemming zat er al gelijk goed in en de wandelaars werden beloond voor hun 
inspanningen want op alle adressen kregen ze heerlijke gerechten voorgeschoteld soms 
zelfs buiten geserveerd. 

De wandelaars en ook de kokers hebben een erg gezellige avond met elkaar gehad met 
goede gesprekken en mooie uitzichten van Wilnis. Iedereen heel hartelijk bedankt voor 
hun inspanningen. Dit alles heeft het prachtige bedrag van € 500 opgeleverd voor het 
Gaarkeuken en Voedsel voorlichtingsproject van de RGC.  

 

Als taakgroep zijn we bezig met de voorbereidingen van het bezoek van Ds. Joel en 
Magdaline in november. Ook uit Mathare kregen we het bericht dat ze daar ook met de 
nodige voorbereidingen begonnen zijn en dat ze erg uitzien naar de ontmoeting met ons in 
Wilnis. Wij vinden het fijn om het aanstaande bezoek als gemeente samen met u te 
organiseren en voor te bereiden. Daarom vragen wij u als u ideeën/suggesties heeft om dit 
met ons te delen. U kunt één van de taakgroepleden aanspreken of mailen naar: 
mariskavaneijk@ziggo.nl.  

Wij hebben ook alvast een vraag aan u: Wat heeft u altijd al willen weten van of willen 
vragen aan de RGC of aan Ds. Joel en Magdaline? 

Wij wensen u/jullie een fijne vakantieperiode.  
 
Taakgroep UMOJA 
Koos Bos, Mariska van Eijk, Matty Nagel, Jantine Meijers, Nico Strubbe en Tonnie Meijers 
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