
 

Lieve mensen, 
Het is alweer een jaar geleden dat onze eerste nieuwsbrief uitkwam!  

De afgelopen maanden hebben wij weer veel meegemaakt. Zo zijn wij drie  

weken in Nederland geweest. Ook zullen wij de aankomende tijd niet stil  

zitten. Wij gaan namelijk in Augustus ‘17 verhuizen. Wat deze verhuizing zal 

gaan betekenen voor ons werk bij Jeugd met een Opdracht kunt u in deze 

nieuwsbrief lezen.  

Veel leesplezier, 

Van 18 mei tot 12 juni 2017 waren wij in Nederland te vinden. Wij hebben hier een hele 

fijne tijd gehad waarbij we veel vrienden en familieleden konden opzoeken.  Ons verblijf 

in Nederland begon al goed want op 20 mei 2017 trouwden twee vrienden van ons, ook 

een Keniaanse man met een Nederlandse vrouw. Zij wisten niet dat wij aanwezig zouden 

zijn op de bruiloft, een aangename verassing dus.  

Naast alle vriendenbezoekjes hebben we ook de toerist mogen uithangen. We voeren door 

de Rotterdamse haven, stonden op de Euromast en liepen over de Kinderdijk. Op de dag 

voordat we weer terug vlogen naar Kenia, hadden we nog een familiedag waarbij de  

verjaardag van Opa Versteeg werd gevierd. Dit was een mooie afsluiting op een gezegende 

tijd.  



Het True You Project is een training die gericht is op vrouwen van 18 tot 30 jaar. In deze 

training leren ze meer over God’s waarheid over hun leven als vrouw. Het True You Project 

wordt normaal gesproken in Nederland gegeven gedurende acht avonden. Maar de   

afgelopen weken waren er twee trainsters die dit in Kenia kwamen geven en daar mocht 

Nikkie bij zijn!  

Nikkie: “De lessen van True You 

liggen heel erg in lijn met wat ik 

graag aan jonge vrouwen wil 

overbrengen. Ik heb al lange tijd 

op mijn hart om me op deze 

doelgroep te richten in de vorm 

van een bediening. True You 

kwam voor mij op het juiste  

moment en ik hoop er  

zeker meer mee te kunnen doen 

in de toekomst.” 

Gedurende het True You project komen verschillende onderwerpen aan bod zoals: God is 

God, jij bent jij, mannen en relaties en emoties en gedachten. Nikkie gaat de aankomende tijd 

kijken of zij andere vrouwen enthousiast kan maken voor deze training en of vervolgens 

deze training ook in Kenia op meerdere plekken gehouden kan worden.  

Binnenkort is het dan zover, biogas voor onze basis!  

Een lang gekoesterde wens van Castro gaat dan in vervulling. We  

hoeven dan niet meer op een houtvuur te koken. Nadat we een  

ruimhartige donatie hebben gekregen zijn wij op zoek gegaan naar het 

juiste bedrijf en dat hebben we gevonden. Op de foto kunt u de bio  

digester zien. Hier wordt koemest in gedaan dat gemengd is met water, 

het gas wat tijdens dit proces vrijkomt wordt opgevangen en dat kunnen 

wij dan gebruiken om op te koken.  



Per augustus 2017 zullen wij niet meer op de Jeugd met een Opdracht basis wonen. Wij gaan  

namelijk verhuizen naar een appartementencomplex in Athi River.  De keuze om te verhuizen komt 

vooral doordat wij sterke behoefte hebben aan basisvoorzieningen zoals stromend water, een  

normaal toilet en we zullen straks zelfs een douche hebben! Ook is de locatie gunstiger omdat het 

vlakbij Mavuno Church ligt, een kerk waar wij ons thuis voelen en waar wij graag actiever willen 

worden.  

Wat gaat er veranderen? Wij zullen niet meer fulltime bij JmeO werken maar parttime. Nikkie zal 

zich nog steeds bezig houden met administratieve taken. En beiden zullen wij ons nog blijven  

inzetten voor Laboiyet, de bediening die onder Stichting ORA valt. Daarnaast wil Castro nog steeds 

JmeO helpen met eenmalige projecten.  

Ons postadres blijft vooralsnog hetzelfde. 

Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij de rechterhand 

en zeg je: wees niet bang, ik zal je helpen.—Jesaja 41:10  

Geï nspireerd door de bovenstaande tekst heeft Castro 

Righthand Productions opgezet. Met dit bedrijf wil hij 

zich richten op het maken van video’s en foto’s waarbij 

zijn cliente le voornamelijk zal bestaan uit  

hulporganisaties en gospelartiesten. Door zijn diensten 

voor een schappelijke prijs aan te bieden wil hij  

christelijke organisaties en artiesten meer bekendheid 

geven.  

Wij hopen dat dit uiteindelijk ook een inkomen voor ons 

kan zijn waar we van rond kunnen komen. Dit heeft  

echter tijd nodig.  

Nog maar even genieten van onze huidige achtertuin... 
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Castro & Nikkie Omondi 
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Omdat wij vanaf augustus 2017 niet meer op de JmeO basis 

zullen wonen, zullen onze huurkosten stijgen. Omdat we 

wel als vrijwilligers bij JmeO blijven werken, zijn wij nog 

steeds van giften afhankelijk. 

We zijn daarom op zoek naar vrienden en kennissen die 

ons financieel willen ondersteunen met een donatie per 

maand, per kwartaal of met een eenmalig bedrag. 

Voor €10 per maand helpt u met onze vervoerkosten.  

En voor €20 per maand helpt u met het betalen van  

onderdak en het eten.   

De administratie rondom onze donaties wordt door Stichting ORA uitgevoerd.  

Zij zijn ANBI-erkend, u giften zijn dus belasting aftrekbaar.  

  

Voor donaties kunt u gebruik maken van  bankrekening  

NL38 INGB 000 5142664 t.n.v. Stichting ORA inzake Laboiyet.  

Westeinde 102. 7711 CN  Nieuwleusen 

ORA ontvangt spaarzame afzendergegevens van de bank.  

Vermeld daarom bij uw gift: Omondi + uw straat, postcode & woonplaats. 

 

Voor vragen over donaties, belt u dan tijdens kantooruren van  

maandag t/m donderdag naar 0529 – 402 906. 


