
                                                                                                                                    Familie Tarus,        
                                                                                                                                    P.O. Box 2148,
                                                                                                                                    Eldoret,
                                                                                                                                    Kenya.

Lieve Familie, Gemeenteleden. Vrienden.

Is het echt al een jaar geleden dat George, ik (Marrie), Kipruro en Jim in Nederland waren? De 
herinneringen zijn nog heel vers en we denken en praten nog met veel vreugde over de 
ontmoetingen met zoveel hartelijke meelevende mensen. De jongens zetten ‘avonds een bakje 
water buiten om te laten bevriezen, en namen dan ‘smorgens de tijd op die nodig was om het 
binnen te laten ontdooien!

Ondertssen is er weer heel wat gebeurd. Kenia is het hele jaar in de ban van politiek geweest. 
Na maanden van campagne voeren, herhaalde verkiezingen, onrust hier en daar, is er nu weer 
een president en komt het normale economische en social eleven weer op gang. Dat wil niet 
zeggen dat de oppositie de gekozen president heeft geaccepteerd, er broeit nog wel wat. Veel 
mensen waren bang voor gewelddadigheden zoals 10 jaar geleden en we zijn heel dankbaar dat
die zijn uitgebleven.

Met ons als gezin gaat het goed. De grootste verandering is dat George in Juli met pensioen is 
gegaan. Op 8 december hebben we 21 goede dienstjaren als Chief gevierd met een dankdienst 
in de kerk, gevolgd door een receptive thuis met ongeveer 400 gasten. Ja, voor die gelegenheid 
werd een koe geslacht en een aantal zakken rijst gekookt. De kinderen zijn overgegaan naar 
respectievelijk de 8ste en 6de klas. 

De keuken voor onze prive school is klaar, compleet met een energie besparende houtkachel 
met schoorsteen. We kunnen dus nu heel schoon koken. Op scholen wordt gekookt omdat 
kinderen overblijven voor de lunch en gewend zijn om twee keer per dag warm te eten. De bouw
van de keuken is gefinancieerd door de Diaconie van Hervormd Molenaarsgraaf, en de “Bobshop”

In November zijn Joke en Wim uit Dordrecht 2 weken bij ons geweest om te evengeliseren met 
de kerken in onze classis. Mensen vroegen om gebed voor bekering, verlossing en genezing. We 
hebben gezaaid en vertrouwen dat het Woord niet ledig zal weerkeren.

Het alcohol misbruik bestrijdings werk, wat Marrie’s hoofd bezigheid is, heeft 2 takken. De 
eerste is het werk in de dorpen waar we veel illegale brouwers (distilleerders) en enkele 
alcoholisten begeleiden in hun veranderings proces. Ook geven we voorlichting op scholen en 
kerkelijke bijeenkomsten. Het tweede is het rehabiliteren van verslaafden in het rehabilitatie 
centrum waarclienten 3 tot 6 maanden worden opgenomen. 



In de afgelopen jaren hebben we ruim 600 brouwers  gemiddeld 3 jaar begeleid door hen te 
motiveren en nieuwe vaardigheden aan te leren.  Dit was mogelijk door financiele steun van 
AMREF Organisatie van 2010 tot 2012, en de GZB van 2004  tot 2018! We zijn dankbaar voor al 
die mensen die nu een menswaardiger en vooral God-erend leven leiden, en de vele kinderen 
die opgroeiden in een beter gezin. In Juni 2018 wordt de steun afgerond en wij proberen de 8 
zelf-help groepen die er nog zijn klaar te krijgen om zelfstandig verder te gaan. En op 17 
december heeft een herstellend alcoholist in zijn kerk beleden dat hij gelooft in de Heere Jezus 
als zijn Verlosser, en werd hij vervolgens gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Wat een vreugde!

Het afgelopen jaar hebben we 14 alcoholisten opgenomen gehad in het rehabilitatie centrum. 
Twee van hen zijn onmiddellijk teruggevallen in hun oude drink patroon. Met de anderen gaat 
het redelijk goed en heel goed. In dit project gaat het niet alleen om het zich onthouden van 
alcohol, maar ook om het omgaan met relaties en relatie problemen, problemen op het werk en
andere. De meesten gebruikten ook cigaretten, marijuana of kath naast de alcohol. Het 
rehabilitatie centrum moet in principe financieel onafhankelijk kunnen draaien. Toen vorig jaar 
een verzekerings maarschappij rehabilitatie ging financieren, kwamen er meer clienten. Helaas 
is in November rehabilitatie weer uit de package gehaald en moeten mensen weer zelf betalen. 
En dit is mogelijk voor de rijkere bevolking en niet voor de armere bevolking.

Het werk in de gevangenis geeft ons veel voldoening. Gevangenen leven in moeilijke harde 
omstandigheden. En je ziet ze gewoon opklaren door de aandacht die ze krijgen van ons als 
ADAPT, en wat belangrijker is, van de aandacht die ze elkaar leren te geven.

Kenia verandert  snel. Officieel is het land geen ontwikkelings land meer, maar staat nu op de 
onderste tree van een midden-inkomens economie. Het aantal autos en stenen huizen neemt 
hard toe. Werknemers zitten in een ziektekosten verzekering  waardoor de gezondheidszorg 
verbetert. Degenen die hier voordeel van hebben zijn de rijkere minderheid. Voor de 
meerderheid zijn er  (nog) geen  vast werk en sociale voorzieningen en goede gezondheids zorg.

Hulpverlenings organizaties zijn tientallen jaren gefinancieerd door het buitenland. Als ADAPT 
proberen we nu plaatsekijke bevolking te benaderen om lid te worden van “Vrienden van 
ADAPT” die ons kunnen helpen met idée-en, informative, publieke bekendheid, gebed, en 
materiele en financiele steun.

Wij nodigen ook u uit om “Vriend van ADAPT” te zijn

U kunt met ons de Heere God danken voor:
-De voormalige brouwers en hun gezinnen die nu een menswaardiger bestaan leiden
-De gevangenen die verzachten en hoop in hun leven hebben
-Een goede afloop van de verkiezingen



-George die nu meer tijd heeft voor de boerderij, lezen en kerkelijk werk
-Kracht en gezondheid het afgelopen jaar voor alles wat op onze weg kwam.
-Organizaties en individuen die het werk van ADAPT steunen en hebben gesteund 
-De mensen die de Heere jezus hebben leren kennen

Wij bidden voor:
-Veiligheid tijdens het reizen naar brouwers in de dorpen, en vervolgbezoeken aan de clienten 
die in het 
 rehabilitatie centrum zijn geweest.
-Standvastigheid voor brouwers en verslaafden die een rehabilitatie programma hebben 
doorlopen.
-Voldoende clienten om het rehabilitatie centrum financieel onafhankelijk te laten zijn.
-Vrucht op het  zaad van het evangelie in de harten van de mensen en op de vaardigheden die 
clienten  
  leren.
-Motivatie in de kerk om het evangelie uit te dragen naar mensen buiten de kerk.

Onze bankrekeningen zijn:

Alcohol and Drug Abuse Prevention and Treatment (ADAPT)
P.O. Box 506-30100, Eldoret, Kenya.
Account nr  9302816953500
Standard Chartered Bank
Eldoret Branch
Swift code: SCBLKENX

Lekkerkerker M.W.
Graafdijk oost 14, 2973 XA Molenaarsgraaf
Regio Bank
IBAN: NL61RBRB0656542659

Wij wensen U een Gezegend Kerst Feest en Gelukkig Nieuw Jaar.

George, Marrie, Kipruto en Jim

Ook namens de medewerkers van ADAPT Organizatie.


