Nieuwsbrief Be-Come, Boma Letu

Operatie Ezechiël
Een van de kinderen op Boma Letu heeft een
operatie ondergaan. Ezekiël had een gezwel bij
zijn oor. Al eens eerder heeft hij hiervoor een
operatie gehad. De eerste keer is het gezwel
verwijderd, maar de aandoening ontstond
opnieuw. Met een gift werd een tweede operatie
mogelijk en hebben ze ook deze keer het hele
gezwel bij hem kunnen verwijderen. Dat we hier
met elkaar verschil kunnen maken en hem een
kans kunnen geven, is dan heel bijzonder.

Reisblog
Eind oktober is er een kleine groep van vier
personen afgereisd naar Kenia om op het project
Boma Letu te gaan kijken. Het verhaal en de
ervaringen zijn te lezen op
https://be-come.nl/trip-to-kenia/ geschreven
door Matthieu, voorzitter van Be-Come.

Medisch centrum
De investeringen van de afgelopen tijd werpen
hun vruchten af, waarbij het medisch centrum de
positieve uitschieter is. Er zijn bijvoorbeeld al 22
baby’s geboren, zonder enig overlijden.
Aan het medisch centrum op terrein is ook een
apotheek verbonden die beneden in het dorp is.
De arts is op beide plekken dagelijks een aantal
uren aanwezig. Wanneer de zusters in het
ziekenhuis zijn, gaat hij naar de apotheek en vice
versa. Zodat er altijd expertise aanwezig is. De
apotheek is dicht bij de mensen, (plaatselijke
bevolking) grenzend aan de markt.
Gezondheidszorg dichtbij.
.

Sponsoring
Er is nog een groep 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/

Bedankt!
Uw betrokkenheid op Be-Come en Boma Letu
waarderen we enorm. Hartelijk dank voor uw
giften, brieven, aandacht voor de projecten,
meeleven, …

Wij wensen u fijne feestdagen en een
jaar dat gevuld is met warmte, liefde
en licht.

