Nieuwsbrief januari 2019

www.schoolaid.be
BE38 4263 1856 7172

Deze week ontvingen we een treurig bericht van de organisatie AVSI, die onze kinderen in de
sloppenwijk Kibera in Kenia begeleidt. Lensy Adhiambo is in het ziekenhuis overleden aan longontsteking
met orgaanfalen. Ze was 15 jaar.
Lensy leefde bij haar grootmoeder die HIV+ is en onder ARV-behandeling. Lensy’s vader is onbekend en
haar moeder liet haar na haar geboorte achter bij haar grootmoeder, samen met haar zusje. Ze leefden
in een van de armste wijken van Kibera, in één kamer met weinig meubels en matrassen op de grond.
Het dak lekte als het regende. Ze deelden een latrine met de buren en kochten water met 20 liter
containers. Om haar gezin te onderhouden verkocht de grootmoeder zelfgemaakte snacks langs de
straat, maar de opbrengst was onvoldoende om de kinderen gezonde maaltijden te geven. Lensy had
epilepsie, waardoor ze geregeld niet naar school kon gaan.
School Aid sponsorde Lensy sinds 2016. AVSI had voor haar een uitgebreid actieplan voorzien: ervoor
zorgen dat de epilepsie behandeld werd, een goede school waar ook maaltijden voorzien waren,
psychologische begeleiding om het trauma te verwerken dat haar moeder haar achterliet, voor de
grootmoeder emotionele ondersteuning en een opleiding eerste hulp bij een epilepsie-aanval. Tenslotte
zouden ze nagaan of hereniging met de moeder mogelijk was.
Lensy’s brieven waren enthousiast. Ze was zo content dat ze nu regelmatig naar school kon gaan. Ze had
wel veel achterstand: ze was pas in het vijfde leerjaar toen ze stierf, maar maakte daar geen punt van en
keek enkel naar de toekomst. Haar foto’s alleen al tonen dat het beter met haar ging.
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AVSI beëindigde hun mededeling zo: “We are truly grateful for the support and affection with which you
have accompanied Lensy for a significant part of her short life. Thanks to you, she had a dignified life and
every time she was in need, Lensy had free access to medication and health care.” Dit laatste kon haar
tenslotte toch niet helpen.
Om verder te gaan op een positieve noot: we hebben goed nieuws van ‘de Warmste Week 2018’, de
Music For Life actie van Studio Brussel. In oktober 2018 schreven we School Aid in als goed doel. Twee
warmste week acties werden specifiek voor School Aid georganiseerd:
- brander, koffiebranderij in Halle, deelde de opbrengst van hun X-mas blend met School Aid.
- De faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent verkocht sokken aan personeel en
studenten.
Er waren ook deelnemers aan de Warmathon die School Aid sponsorden.
Samen leverden die acties 1519 Euro op voor School Aid.
In de vorige nieuwsbrief hadden we het over de website, en de klas van de Ursulinenschool in Mechelen
die deze onderhoudt. De klas van 2018-2019 levert prima werk. De AVSI pagina heeft nu ook een bijlage
met kinderen ‘voor en na’: bij hun opname, en in hun laatste jaar.
En zoals de AVSI pagina vermeldt: telkens een jonge volwassene zijn
studies beëindigt, komt er een nieuw kleintje bij, en zo begint alles
telkens opnieuw. De nieuwe rekruut is Jonathan.
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