
 
 
 

 
Nieuwsbrief Be-Come, Boma Letu 
 

 

Situatie Kenia, algemeen 
Om een goed beeld te krijgen van de situatie bij Boma Letu is het belangrijk om een beeld te krijgen 
van de huidige ontwikkelingen in Kenia. 
 
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft verreikende gevolgen in de wereld, zo ook in Kenia. Dat is 
terug te zien in de stijgende voedselprijzen. Volgens rapporten van de IMF stegen de voedselprijzen 
gemiddeld gezien met 23.1% in 2021. Met de oorlog in de Oekraïne, nemen de prijzen verder toe. 
Deels door de verminderde productie in graan en zonnebloemolie, maar vooral ook door het tekort 
aan benzine.  
 
Op dit moment is er zelfs geen benzine in het land te krijgen. Wat betekent dat boda boda’s en busjes 
minder rijden en tegen een hoger tarief.  
 
Op Boma Letu proberen ze er het beste van te maken. Een voordeel daarbij is dat door de 
investeringen in de landbouw en irrigatie, Boma Letu qua voedselvoorziening zelf kan voorzien in 
groente, fruit, zuivel, vlees en vis. Echter, van rijst, suiker en olie blijven ze afhankelijk van de 
marktprijzen en daarmee de stijgende kosten. 
 
Gecombineerd met de start van de scholen waar de kosten ook fors zijn toegenomen, is het een 
uitdagende periode. Phaustine (directeur) en Brevin (zoon van Phaustine) blijven daarbij van goede 
moed en stellen hun vertrouwen op God om uitkomst te geven. 
 
Wij willen jullie vragen om in gedachten en gebeden ook aan Kenia te denken. Zodat zij daar ook 
sterker uit deze uitdagende periode mogen komen. 

Bezoek aan Nederland 
In juni hopen Phaustine en Brevin af te reizen 
naar Nederland voor bezoek. Phaustine is de 
directeur van Boma Letu en Brevin is zijn zoon. 
Brevin is al eens eerder in Nederland geweest. 
Voor Phaustine zal het de eerste keer zijn.  
 
Later in de nieuwsbrief vindt u / vind jij een 
‘save the date’ om hen te kunnen ontmoeten. 



Boma Letu: Irrigatie  
Op Boma Letu zijn we bezig om de 
zelfredzaamheid te vergroten. Dit geldt ook 
voor de voedselvoorziening. Er is een heel 
irrigatiesysteem aangelegd om de gewassen van 
water te voorzien. Wat ze op Boma Letu zelf aan 
voedsel verbouwen, hoeven ze niet te kopen en 
wat over is, zal verkocht kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

Boma Letu: Nieuw toiletgebouw  
Er is een nieuw toiletgebouw gebouwd bij de 
poort van Boma Letu. De reden is dat de wc’s bij 
de school te ver weg waren en de kinderen die 
afstand niet in het donker zouden moeten 
afleggen.  
 
Er is een septische tank verbonden aan het 
toiletgebouw. 

 

 

Sponsoring 
Er is nog een groep van twaalf kinderen 
woonachtig op Boma Letu zonder een sponsor. 
Middels sponsoring draagt u bij aan eten, kleding 
en scholing van een kind. Zodat ook zij ruimte 
krijgen om te dromen over een toekomst. Kent u 
mensen in uw omgeving die graag hieraan een 
bijdrage willen leveren, dan kunnen ze contact 
opnemen door te mailen naar info@be-come.nl 
Meer informatie over sponsoring is te vinden op 
https://be-come.nl/sponsoring/  
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Save the date 
Op vrijdagavond 17 juni wordt u / word jij in de 
gelegenheid gesteld om Phaustine en Brevin te 
ontmoeten in Ochten, Gelderland. Zet dus 17 juni 
vast in de agenda. Meer informatie volgt z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


