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Haarlem, 12 nov. 2019 

Beste vrienden van Jolanda en stichting Baraka 
 
Allereerst willen we u hartelijk danken voor de (financiële) steun die u ons geeft. Sommigen onder u doen dit 
al heel lang en dat is hartverwarmend. Jolanda werkt al zo lang in Kenia dat het soms lijkt of dit altijd zo is 
geweest. Maar niets is minder waar. Ook voor haar was het jaren geleden in volle overtuiging een (spannende) 
stap in geloof. Dan zien we dat God al die jaren trouw is geweest! 
 
Onverwachte, mooie, maar o zo vaak ernstige en bedreigende gebeurtenissen vinden plaats in het werkgebied 
van Jolanda en haar staf. En steeds weer zien we - als de nood hoog is - uitredding uit Gods hand komen. Zo 
kreeg afgelopen jaar een jongen op de farm een ernstig ongeluk doordat een tractor over zijn beide benen 
reed. In het ziekenhuis wilde men pas helpen nadat er geld betaald was (voor ons onbegrijpelijk, maar de 
wereld is daar zo anders!). Binnen ‘no-time’ was er in Nederland voldoende geld opgehaald om zijn medische 
hulp veilig te stellen. Maar het grootste wonder was het feit dat deze jongen degene die dit ongeluk 
veroorzaakte kon vergeven. Sterker nog, hij zei dat God dit had toegelaten om hem nog sterker in het geloof te 
laten staan! 
 

      
Kieti, die door een tractor werd overreden.  
Hij zorgt nu (weer) voor de koeien en de varkens 

 
In het geloof dat God ons wil inzetten om kansarme (soms vrijwel kansloze) jongens te helpen, zet stichting 
Baraka zich in om fondsen te werven. Jolanda komt met enige regelmaat naar Nederland om ook zelf de 
contacten hier te onderhouden en om uit eerste hand te vertellen over de bediening. Helaas zien wij dat de 
inkomsten het afgelopen jaar zijn achter gebleven. We verwachten in 2019 een tekort van ± € 5.000,=. 
 
Wij vragen u om ons te helpen dit bedrag bijeen te krijgen door eenmalig een “eindejaargift” over te maken, 
zodat we het jaar niet met een negatief saldo hoeven af te sluiten. Hierbij spreken we de hoop uit dat de 
jaarlijkse Kerstactie in december, die een ander doel dient, daar niet onder zal lijden. 
 
Mogen wij u vragen een extra gift voor het werk in Nairobi te geven? 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij Baraka, 
 
Namens het bestuur van Baraka, 
Carl Wesselius, 
Penningmeester 
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