
“Christ Vision Academy”, wezen project. 
 

Ze zijn gestart in 2008 met 6 kinderen, die  door hun ouders in de 
steek gelaten of wees waren. In de loop der jaren kwamen er steeds  
meer weeskinderen bij, nu in totaal 40 kinderen, die op de 
bijbehorende school zijn. Voor de zorgverleners wordt het, door de 
Coronacrisis, moeilijk om ze te onderhouden en in hun 
schoolbehoeften te voorzien. Hulp wordt gevraagd voor het voeden 
en verzorgen van hen, zodat ze op school kunnen blijven en door 
kunnen gaan met hun opleiding.  
Daar is nu ook de zorg van de jonge meisjes bijgekomen, die tijdens 
de Corona misbruikt zijn en nu niet naar school kunnen, omdat ze een 
baby hebben waar ze voor moeten zorgen. 
De Christ Vision Academy probeert deze meisjes en baby’s op te 
vangen, zodat de meisjes naar school kunnen en de baby’s overdag 
verzorgd worden. ’s Avonds en ‘s nachts kunnen de meisjes voor hun 
eigen kindje zorgen. Een prachtig initiatief, echter er moeten meer 
gebouwen en faciliteiten komen. Wie helpt? 
 

Overige projecten 
 

Uiteraard kunnen ook onze lopende projecten zoals de Fadhiligroep, 
computers voor studenten, de Jirana Mwema Botwa Women Group,  
St. Francis Dovenschool en de Waterprojecten op onze steun blijven 
rekenen. 
 
Dus is en blijft ons motto: 
Vele kleintjes maken één grote!!! 
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Steunt U 
ook onze  
projecten  

in Kenia? 
 

http://www.vriendenjoseph.nl/


Wat is de Stichting Vrienden van Joseph  
en wat heeft deze Stichting tot doel? 
 

De stichting bestaat sinds 7 november 1997. 
Pastoor J. Timmer was pastoor van onze parochie in Tuitjenhorn en 
daarvoor werkzaam als missionaris in Kenia namens de Fathers van 
Mill Hill. Tijdens zijn werk aldaar is hij bevriend geraakt met Father 
Joseph Kimotho Karanja. Tijdens de vakantie van Father Joseph in 
Tuitjenhorn in 1997 is het plan ontstaan om het werk van deze 
sympathieke Father vanuit Tuitjenhorn financieel te ondersteunen. 
Later kwam daar het werk van Father Folkert Kruis bij, omdat beide 
Fathers gingen samenwerken in een nieuwe parochie in Kaplamai. 
  

De doelstelling van de Stichting is 
scholing en ontwikkeling van 
kinderen en vrouwen, het 
ondersteunen van zieken en 
gehandicapten en het bestrijden 
van de armoede. Alle projecten 
komen tot stand i.s.m. met de 
Stichting hieronder genoemd 

    Father Folkert                                 Father Joseph
                    

Sinds december 2017 zijn we gestart met een Keniaanse afdeling 
genaamd “Foundation Friends of Father Joseph”. Deze bestaat uit  
5 leden, die zoveel mogelijk onze projecten ter plaatse begeleiden 
en de stichting in Nederland verslag uitbrengen. Jaarlijks is er een 
vergadering, met een gedelegeerde uit Nederland, voor overleg. 
 

Hieronder de leden v.d.”Foundation Friends of Father Joseph” Kenia 

 

 

 

 

 

 
Alexander Jayne  Joseph  Ziporah  Joseph 
Barasa  Kimeto  Kamau  Karanja  Kimotho 

Het mooiste werk is Samenwerk. 

 

PROJECTEN WAAR WE ONS VOOR INZETTEN 
 

Als gevolg van de Corona-crisis is er sinds eind maart sprake van 
armoede in Kenia. Diverse acties die Corona-proof waren zoals de 
alternatieve fietstocht, mondkapjes verkoop, herfstwandeling en de 
kerstkaarten verkoop, hebben gelukkig geld opgeleverd om de armen 
te kunnen ondersteunen. Via onze Stichting in Kenia én de Fadhili 
Group is het geld bij de allerarmsten terecht gekomen. 

 
District Hospital Kitale: 
 

Wij steunen al langere 
tijd de baby-afdeling 
van dit ziekenhuis. 
Afgelopen jaar is er 
geld gestuurd voor een 
bevalling bed, om de 

start van het leven te verbeteren.  
 

St. Peter’s Secondary School Mwitha:  
 

Momenteel ondersteunen we de bouw van meerdere lokalen voor  
St. Peter’s Secondary School in Mwitha. Deze school is opgezet door 
de ouders om voor de leerlingen uit de omgeving dichtbij onderwijs 
te verzorgen. Ze hoeven daarvoor niet uren te lopen, waardoor 
gevaren onderweg en 
spijbelen sterk verminderd 
zijn. Wij helpen deze 
ouders met de bouw van 4 
nieuwe klaslokalen. 
Twee ervan zijn nu 
gerealiseerd en het derde 
lokaal komt dit jaar klaar. 
In 2022 hoopt de aannemer het laatste lokaal te bouwen. 


