2022, here we come!
Ten eerste, de beste wensen! Een nieuw jaar… hét jaar van onze werkreis: 2022. Over
ongeveer een half jaar is het zover. We kijken met veel enthousiasme uit naar onze reis naar
Mombasa. We zijn bijna bij ons doel waar we de laatste maanden hard voor gewerkt
hebben! Hopelijk kan de reis in augustus doorgaan, indien de coronasituatie tegen die tijd
verbeterd is. Mocht het niet zo zijn, dan gaan we gewoon op een later moment, wanneer het
wel kan!
Terugkijkend op 2021 zijn we erg trots op onze prestaties tot nu toe. De activiteiten die wij
georganiseerd hebben, waarvan de meest recente, de kerstmarkt en de oliebollenactie zijn,
zijn helemaal geslaagd. De kerstmarkt, die gelukkig nét voor de lockdown plaatsvond,
leverde een mooi bedrag en tevredenheid op bij zowel de bezoekers als bij ons, de
deelnemers. En de fantastische oliebollenactie bleek ook een succes: we hebben zo’n 1300
oliebollen gebakken! En een grandioos aantal van 800 oliebollen is gebakken door
deelnemers Lieve en Sabine in Stiphout… echt petje af!

Situatie therapeutisch bad en zonnepanelen
Wij hebben besloten om het spaardoel van het project te verhogen naar € 55.000,- in
verband met € 10.000,- extra kosten van de reparatie van het therapeutische zwembad. De
reden voor deze kostenverhoging is dat het na nadere inspecties geen eenvoudige reparatie
blijkt te zijn. Sterker nog, het bad moet zelfs grotendeels vernieuwd worden. De kosten zijn
gebaseerd op meerdere offertes van lokale bedrijven in Kenia en geanalyseerd door een
specialist uit de regio Helmond. Hoewel het een behoorlijk bedrag is, lukt het ons om de
benodigde geldsom bij elkaar te sparen. Zo kunnen we toch de kinderen van de APDK
kliniek geven wat ze verdienen en nodig hebben.
De APDK kliniek is vanaf januari zelf ook een sponsoractie in Kenia gestart om
noodzakelijke accessoires voor het bad te kunnen aanschaffen, zoals railings langs en bad
en een stevige trap. Dit is mede op advies van onze specialist. De reparatie van het
therapeutische bad gaat volgens voorlopige planning in juni van start met een totale
doorlooptijd van drie maanden, waarvan wij de laatste maand ter plekke fysiek meehelpen
en Keniaanse vrijwilligers helpen bij de start.
Zodra het therapiebad open is, wil de kliniek ook tijden openstellen voor kinderen uit de
buurt die er tegen een kleine vergoeding kunnen zwemmen. Op die manier bereiken ze twee
dingen: ten eerste, sociale interactie tussen gezonde kinderen en kinderen met beperkingen.
Ten tweede willen ze met deze vergoedingen een deel van de onderhoudskosten van het
therapiebad gaan betalen, zodra het is aangelegd.
Met het deelproject zonnepanelen hebben we via The Energy Foundation van Henk Meulink
besloten niet verder te gaan met de eerste offerte. Dit bleek na technisch onderzoek niet

voldoende gebaseerd op een duurzaam systeem met voldoende stroomvoorziening. Nu
gaan we verder met een tweede bedrijf waarover in de volgende nieuwsbrief mogelijk meer
bekend wordt gemaakt.

Dank aan sponsoren
Wij willen nog even iedereen bedanken die zich inzet voor dit project en het uit goedheid
(financieel) steunt. Bedankt aan alle familie, vrienden, kennissen, kerkleden, Damiaan de
Veuster, Ton Schepens en andere goedwillenden. In de afgelopen maanden hebben we ook
veel steun gehad van bedrijven en organisaties. Dankzij hun inzet kunnen we grote stappen
maken en komen we steeds dichter bij ons spaardoel. Graag willen we speciaal Hutten
Catering (via Henri van den Einden), Adviesbureau Van Meijl – Verhaegh,
Coovelssmits Stichting, Rotary Club Helmond, J.A. Kaulenstichting en supermarkt
PLUS bedanken voor hun geweldige bijdragen aan ons project. Het is fantastisch dat zoveel
verschillende partijen dit goedhartige doel willen steunen.

Inzamelacties laptops
Vanuit de berekeningen van the Energy foundation en APDK kliniek is de vraag ontstaan
naar elf goede, duurzame laptops, om het stroomverbruik met 70% te verlagen voor dit soort
apparatuur. Het gaat om laptops van maximaal drie jaar oud inclusief Windows en de
bijbehorende kabels. Dus mocht u toevallig nog een laptop hebben liggen waar u vanaf wilt,
die aan bovenstaande specificaties voldoet? Dan is dit een hele goede bestemming! De
huidige desktops zijn sterk verouderd en de stroomkosten van de kliniek verminderen dus
aanzienlijk met laptops. Als u meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in deze
inzamelactie kunt een mailtje sturen naar kash2022project@gmail.com.

Tot slot…
Maak even kennis met de werkzaamheden van de APDK met een mooi dansfilmpje dat in
de vestiging in Kenia Nairobi is opgenomen door te klikken op onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=bi5tHJ-hXb8&t=6s en hun eigen sponsoractie
https://www.givingway.com/campaign/abbb5fcd

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

