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Eind 2019 werd het noordwesten van Kenia getroffen door een
verwoestende sprinkhanenplaag.
De ergste in 70 jaar.
In deze regio kwam de plaag
bovenop de droogte, waardoor
de groei en oogst van de landbouwgewassen in gevaar kwam.
In dit gebied is de bevolking
grotendeels van vee en de opbrengst van het land afhankelijk,
en de gevolgen van de droogte in
combinatie met de sprinkhanenplaag waren enorm. Veel families,
met name vrouwen, kinderen en
ouderen zaten acuut zonder
voedsel!
De Hervormde Kerk van OostAfrika kon mede door uw steun, in
actie komen. De lokale gemeenten
(en met name de diakenen) zijn

erbij betrokken en konden helpen
met het bepalen van de hardst getroffen families die de hulp zouden
ontvangen. Ook bij de verspreiding van de hulpgoederen waren
leiders uit de lokale gemeenten
nauw betrokken.
Op zondag 3 mei 2020 collecteerden gemeenten via Project 10 27
voor dit doel. Een groot aantal
particulieren en diaconieën maakten een gift over. Van de bijna
70.000 euro die we tot eind 2020
ontvingen, zijn 1.800 voedselpakketten en 800 zaadpakketten
(maiszaad, bonen, sorghumzaad)
verspreid in de Pokot- en Turkana-regio gedurende de tweede
helft van 2020. Een laatste (klein)
bedrag zal binnenkort aan hetzelfde doel besteed worden.

De impact van het project is groot
gebleken: één gemeente in het
zuiden van de regio was tijdens
de eerste distributie bereid en in
staat 100 zakken maismeel van
de eigen (bescheiden) oogst te
doneren aan de families in het
veel drogere noorden! In de loop
van het project heeft de kerk gemerkt dat de diaconie in dit soort
noodsituaties van grote betekenis
kan zijn.
Tijdens de tweede distributie zijn
meer gemeenten gevraagd een
bijdrage te leveren in de vorm
van maismeel. Ook worden er
sinds kort trainingen gegeven aan
diakenen over hun rol en verantwoordelijkheid in noodsituaties,
en hoe ze van betekenis kunnen
zijn voor de kwetsbaren in de
samenleving.

HET VERHAAL VAN:
Alice is 56 jaar, moeder van 6 kinderen. Ze woont samen met een aantal van haar kleinkinderen.
Ze is heel dankbaar voor de hulp die ze via de kerk heeft ontvangen. Ze vertelt dat er dagen waren waarop
ze niets te eten hadden. En niet alleen de sprinkhanen, ook de droogte is voor hen een blijvende dreiging.
Vooral voor de ouderen zijn dit moeilijke tijden.
Ook oma Rebecca (63 jaar) dankt
God voor de hulp die ze ontving
toen de sprinkhanen hun oogst én
het gras voor het vee verwoestte.
Vanwege Covid-19 ontvangen ze
nu ook geen voedseldonatie van
de overheid meer. De voedselhulp
en de zaden zijn dus erg welkom!
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Nu bidden ze voor een goed
regenseizoen en een goede oogst.
Lucas, een ouderling in de gemeente van Kalapata, bedankt de
kerk voor de steun die ze ontvingen.

‘We bidden ook elke dag voor
u die gegeven heeft, om Gods
zegen, omdat u gegeven hebt
aan mensen die u niet kende.
Omdat u Jezus liefhebt, hebt u
ook ons lief.’
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De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend
aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te
hebben boven alles en de naaste als onszelf.

