Informatieavond voor ouders
Het is natuurlijk niet niks wanneer je kind op reis gaat naar Kenia. Hoe gaat het er eigenlijk
aan toe in dat land? Om de ouders van de deelnemers te informeren over onze reis naar
Mombasa en over de cultuur en gewoontes in Kenia, vond er op 20 februari een
informatieavond plaats. De ouders werden op de hoogte gebracht van alle belangrijke
details over de reis, zoals de vluchttijden en het verblijf, etc.
Steffen Barentsen, de directeur van Livingstone, was ook aanwezig en vertelde over
Livingstone, de APDK-kliniek en zijn ervaringen in Kenia. Hij had een aantal mooie verhalen
over de cultuur en de mensen in Kenia en liet ons authentieke wapenstokken van een
Keniaanse stam zien.
Helaas mogen onze ouders niet mee in augustus… maar
om ze toch wat van Kenia mee te geven hebben we
Keniaans voor ze gekookt. Hoewel het natuurlijk heel
andere kost is dan bijvoorbeeld een oer-Hollandse
stamppot, waren de reacties erg positief. Op het menu
stonden ondere andere Chapati (zie foto) en Ugali. Ugali
is een soort stevige maismeelpap en wordt ook wel
‘African cake’ genoemd.

Bingo - 19 maart
14:00 - 16:00
Er gaat niets boven een oude vertrouwde bingo! Op zaterdag 19 maart organiseert KASH
een gezellige bingo in de Bethlehemkerk in Helmond. Net als bij de loterij van de
muziekmiddag hebben we weer een mooie selectie aan prijzen voor u.
Om 14.00 begint de bingomolen te draaien en om 16.00 ronden we het spel af.
Komt u ook? Of kent u iemand anders die zin heeft om mee te doen?
Meldt u zich a.u.b. aan via kash2022project@gmail.com.

Kruiswoorden in Woord en Muziek - 10 april Bethlehemkerk Helmond
Aanvang 15:30 en duurt tot 17 u.
KASH draait niet alleen maar om Kenia en geld inzamelen. Een van onze hoofddoelen is
namelijk mensen verbinden. Op zondagmiddag 10 april helpt KASH de catering te verzorgen
bij Kruiswoorden in Woord en Muziek in de Bethlehemkerk. Het zal een muziekuitvoering
zijn, gebaseerd op de zeven kruiswoorden en afgewisseld met persoonlijke verhalen van

sprekers binnen en buiten onze kerk. Een project voor muziek- en verhalen liefhebbers,
omdat er een verbinding gemaakt wordt tussen (bestaande) muziek van toen en
levenservaring van nu. De muziek van Joseph Haydn ‘Die sieben letzten Worte’ zal worden
uitgevoerd. Met deze muziek willen we verhalen afwisselen die geïnspireerd zijn op de
zeven laatste zinnen van Jezus aan het kruis. Geïnteresseerd in de agenda van de
kerkelijke activiteiten? Klik dan hier.

Paaslunch - 16 april
12:00 - 14:00
Op de zaterdag voor Pasen verzorgt KASH een gezellige paaslunch in de Bethlehemkerk in
Helmond. U bent van harte welkom!
Meldt u zich a.u.b. aan via kash2022project@gmail.com.

24 uur lopen voor Kenia - 21 & 22 mei
14:00 - 14:00
Aangezien onze eerste sponsorloop afgelopen juni zo’n succes was, gaan we er nog een
houden, maar dit keer met een draai eraan. Dit keer duurt de sponsorloop 24 uur. Jazeker,
een etmaal lang! Het is de bedoeling dat er constant gelopen wordt, dus elk uur loopt een
groepje ( van minimaal 3 personen, vanwege de veiligheid) een route van 6 km lang. Niet
alleen de deelnemers van KASH doen mee, maar u kunt ook meelopen om het project te
steunen!
Dit is dé mogelijkheid om u in te zetten voor de kliniek in Kenia. Zoals wij ons lieten
sponsoren bij de eerste sponsorloop is het de bedoeling dat de ‘meelopers’ zich laten
sponsoren door hun eigen netwerk. Ontmoeten en verbinden staat daarbij centraal.

SOKO for Kenya - 11 juni
11:00 - 17:00
Op 11 juni houden we een markt op een prachtige boerderij in Someren.
De dag zou er zo uit kunnen zien als op onderstaande afbeelding, maar kan nog iets
veranderen. “SOKO” betekent ‘markt’ in het Swahili.
Met deze carrousel aan activiteiten streven we naar verdere verbinding tussen de kerken
Helmond en Asten/Someren, maar ook tussen jong en oud en stad en platteland. Op de
markt vindt u door deelnemers gemaakte én lokale duurzame producten, plus leuke
activiteiten. Deelneemster Aline heeft de leiding over het producten gedeelte van deze
activiteit.
Voor wie met de auto komt, kan zijn of haar auto vóór de kerk milieuvriendelijk laten wassen
en/of uitzuigen. Ondertussen is dan 2 minuten verder lopen naar de boerderij van alles te
doen.

Even in het kort: waar en wanneer?
Zaterdag 11 juni, 11:00 - 17:00
Melkveehouderij W. van Helvoort
Vaarselstraat 2, Someren

Geluk bij een ongeluk?
Ik zou zeggen van wel! Wat er namelijk gebeurd is, is dat de terugvlucht op de laatste dag
van onze Keniareis geannuleerd is. De vlucht is een dag verzet, wat betekent dat we nog
een extra dagje van Kenia mogen genieten. Eerder boffen dan balen!

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

