De Lifeplus foundation
Kenia 2017

In januari reisde een klein
en enthousiast Lifeplus
Foundation-team* naar
het platteland van zuidoost
Kenia om daar enkele
projectlocaties te bezoeken
waar het leven is veranderd
nu mensen daar schoon en
veilig water hebben.

Ze begonnen met een bezoek
aan de plaatselijke partners op
het hoofdkantoor van de African
Sand Dam Foundation, waar
ze informatie kregen over de
technische kant van zanddammen
en waterveiligheid.
Ze werden begroet door de
Kiluta-zanddamgemeenschap
met levendige muziek en dans,

zagen gezonde gewassen
groeien en luisterden naar de
verhalen van dankbare mensen
uit de gemeenschap.
En toen het team de kans had
om de handen uit de mouwen
te steken en te helpen bij het
opbouwen van een nieuwe
zanddam, waren ze meer dan
welkom.

*Teamleden Kenia 2017 - Melanie Burrier Director, Lifeplus Foundation; Malcolm Vincent, Managing Director, Lifeplus Europe;
Tracy McBride International Marketing Director, Lifeplus
(Video en fotografie) Christine Doody, Employee Engagement Specialist, Lifeplus Europe
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Daarna reden ze over de
hobbelige wegen naar scholen,
waar vrolijke kinderen hun
dankbaarheid toonden met
liedjes en gedichten.
Bij het afscheid spraken ze af dat
een ander Lifeplus Foundationteam zou terugkeren om nog
meer hoopvolle mensen te
ontmoeten met een beter leven.

“We lachten en huilden, en
waren ontroerd door het
geweldige enthousiasme van de
Keniaanse bevolking. We kunnen
het misschien niet volledig
onder woorden brengen,
maar we kunnen het ons
laten veranderen en ons laten
inspireren om meer te doen”
Melanie Burrier

Het is uitsluitend te danken aan de vele zorgzame mensen die vorig jaar inzamelingsacties organiseerden,
hardliepen, wandelden en fietsten, dat meer dan 2000 kinderen nu schoon water hebben op school.

Hartelijk dank daarvoor!

We hopen u deze zomer te zien op het Lifeplus Foundation Fundraising Weekend, 25 en 26 augustus
in Keulen, Duitsland!
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