SOKO 4 KENIA
Het is bijna zover: aanstaande zaterdag (11 juni) vindt de SOKO 4 Kenia plaats. ‘Soko’
betekent markt in het Swahili, zoals u misschien al hebt meegekregen. Wij van KASH
houden deze Soko in de vorm van een voedselmarkt, met een groot aanbod aan allerlei
lekkere dingen om te eten, te drinken of om mee te nemen. Hoewel voedsel centraal staat,
zijn er ook onder andere leuke spulletjes en plantjes te koop. Ook zijn er een aantal
activiteiten, zoals een dansworkshop en een rondleiding over de boerderij.
Dit alles vindt u op het terrein van de melkveehouderij van Wim van Helvoort in Someren.
Op loopafstand, zo’n twee minuten verderop, vindt u een carwash door de jongeren van
KASH. U kunt uw auto dan vóór de protestantse kerk in Someren milieuvriendelijk laten
wassen.
Heeft u ook zin om te komen?
De SOKO 4 Kenia is op zaterdag 11 juni van 11:00 - 17:00 bij melkveehouderij Van Helvoort
aan de Vaarselstraat 2 in Someren. U kunt parkeren bij de protestantse kerk.
Hopelijk zien we u dan!

De eindsprint
Over iets meer dan twee maanden vertrekken we al naar Kenia! De stemming zit er al goed
in en we zijn nu bezig de puntjes op de i te zetten voor de reis. Iedereen heeft de juiste
inentingen gekregen en momenteel zorgen we ervoor dat alle visums alvast geregeld zijn.
In Mombasa is het project ondertussen al van start gegaan. Afgelopen week kregen we een
aantal foto’s en filmpjes toegestuurd vanuit de APDK-kliniek van de aftrap van het werk. Die
zijn ook te zien op onze website. Na een feestelijke opening met zang en plezier werden de
eerste schoppen de aarde in gestoken. Het lekke therapeutische bad wordt momenteel
namelijk leeggeschept. Het is in de loop van de jaren dichtgegooid met grond, maar eind
augustus zal het bad gerestaureerd, in gebruik en weer gevuld met water zijn!
Wat geweldig om te zien hoe het project nu echt gerealiseerd wordt, na al die lange
voorbereidingen. Hieronder een aantal foto’s van de vrolijke aftrap:

KASH jongerenprojecten steunen en/of wilt u meer weten?
Ons streefbedrag is met 16 mensen € 55.000,- Sponsoren kan via belastingvrij (ANBI) geld
overmaken naar reisorganisatie Livingstone Amersfoort via rekeningnummer
IBAN: NL72 INGB 0000 0044 47. Vermeldt hierbij: KASH jongerenprojecten.
Overmaken naar de Bethlehemkerk Helmond kan ook, via giften op rekeningnummer
NL67 INGB 0001118970 o.v.m. KASH jongerenprojecten
Meer weten?
Stuur dan een berichtje naar kash2022project@gmail.com , kijk op onze facebookpagina
@kashjongerenprojecten of website https://kashjongerenprojecten.jouwweb.nl/
Hartelijke groet namens de groep van Cathy Erbrink, Allard Venema en Bart Huckriede
Geschreven door Daan van den Einden, één van de enthousiaste deelnemers

