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Thema : Voedsel

Sinds 2006 loopt het voedsel project, wij voorzien dagelijks 4 basisscholen van
voedsel. De kosten lopen op tot ongeveer 15000 euro per jaar, dat wordt
verkregen door heel veel acties. We hebben veel vaste donateurs, mensen die
van het begin af al mee doen door maandelijks een vast bedrag over te maken.
Maar ook een conservenblik actie, schoon gemaakte blikjes worden ingezameld
en verkocht voor 10 cent aan een autospuiter die er verf in mengt. In de loop
der tijd hebben we ook geïnvesteerd in betere keukens op de scholen zodat er
gezonder gekookt kan worden. De maaltijden bestaan uit bruine bonen met
mais eentonig maar er zit wel alles in. Voor de peuters op school is er een pap
project.

Ugali,
De nationale "hap"is een soort mais of cassavemeelpap gemaakt in
Afrika. Het is ook bekend als ngima

In het totaal zijn er ongeveer 1000 kinderen die elke dag een warme maaltijd op school
krijgen. Door de betere voeding en het ontwormen verbeteren de leerresultaten elk jaar
opnieuw. Om de bevolking niet afhankelijk maken van wat het buitenland geeft, helpen
wij hen om projecten op te zetten zodat zij zelf het voedsel kunnen kopen. Op een van de
scholen hebben ze nu 3 koeien, waar ze de melk van verkopen om daar weer eten van te
kopen.

Maar.... door het Covid-19 virus, zijn alle scholen in Kenia opnieuw gesloten. Daarom
heeft Stichting Mago besloten om de allerarmste 130 gezinnen in Mago te steunen met
een voedselpakket.
In de vorige lockdown heeft het LCO Putten deze voedselpakketten gesponsord. De
Zendingskerk in Ermelo heeft ervoor gezorgd dat alle gezinnen met de Kerst een extra
pakket konden ophalen. Deze beide sponsoren: Hartelijk bedankt! ASANTE SANA.

Hier bijgaand het interview van Sheilla, (ons staflid in Mago, Kenia) met een straatarm
gezin. De vader is op zoek naar werk, verdient soms Ksh 100 op een dag met spitten
op het land; de moeder met af en toe het wassen voor anderen , ook rond Ksh 100
per dag. ( 100 Kenyan Shilling = € 0,77 . Zoals het jongetje zegt gaan er soms twee
dagen voorbij waar het ontbijt en diner bestaat uit warm water. Sheilla heeft ze een
voedselpakket gegeven waar ze de komende weken "rijkelijk" kunnen eten.

Door Covid gedwongen vergadert het bestuur van de stichting Mago per Zoom.
Een leuke manier om ze eens aan u voor te stellen.
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