
Running for Kenia!  

Dit jaar is het diaconale project bestemd 

voor Willem en Mee Hyae Westerink in 

Kenia. In Minjila, op het terrein waar Willem 

en Mee Hyae werkzaam zijn, is reeds een 

kliniek gebouwd. Maar op dit moment is er 

nog geen inrichting en medische apparatuur. 

Er is wel dringend behoefte om de kliniek te 

openen aangezien de dichtstbijzijnde 

medische post ongeveer 7 kilometer van 

Minjila is. De medische zorg in dit centrum is 

meestal ook beperkt tot pijnbestrijding, 

omdat er geen andere medicijnen 

beschikbaar zijn. Om de kliniek te kunnen 

openen, zijn in eerste instantie praktische 

zaken nodig, waaronder onderzoekstafels, 

microscopen en bloeddrukmeters. Hiervoor 

is ongeveer een bedrag van 5000,00 euro 

nodig.  

 

 
Kijk voor meer informatie over dit project in 

het Contact. 

Na het succes van afgelopen jaar, gaan we 

dit jaar opnieuw een Running Dinner 

organiseren om een deel van dit 

streefbedrag op te halen. Op D.V. zaterdag 

30 maart 2019 kunt u meedoen. Inloop is 

vanaf 16.45 uur en we starten om 17.00 uur.  

 

Wat is nu eigenlijk een Running Dinner? 

Dit is een driegangen diner, waarbij elke 

gang op een ander adres wordt genuttigd. 

Voor het diner hebben we ‘kokers’ en ‘eters’ 

nodig.  

▪ Koker: Geeft u zich op als koker, dan 

kookt u een drie gangen diner voor 

ongeveer 5 personen. U sponsort 

deze actie door te koken. Bij elke 

gang heeft u andere gasten aan tafel. 

▪ Eter: Geeft u zich op als eter, dan eet 

u op drie verschillende locaties een 

gang uit het diner met een aantal 

andere gemeenteleden. U 

ondersteunt het project door te 

betalen voor het diner.  

 
 

□ Ik geef mij/ons op als koker voor _____ 

    personen. 

□ Ik geef mij/ons op als eter met _____ 

    personen. Geef naar wat u heeft, onze 

    richtprijs is € 15,00 per persoon.  

    * Neemt u uw kinderen mee, geef dan  

       naar eigen inzicht een bijdrage per kind. 

 

Naam:_______________________________ 

Adres: _______________________________ 

Mailadres:____________________________ 

Telefoonnummer: _____________________ 

Opmerkingen/allergieën:________________ 

  U kunt zich opgeven door deze strook 

in te leveren in de doos bij de uitgang van de 

kerk of door een mail te sturen naar:  

running-dinner-elburg@hotmail.com. 

Opgeven kan tot en met D.V. 26 maart 2019. 

We hopen velen van u te ontmoeten tijdens 

deze Running Dinner! 

  Mocht u deze dag niet in de 

gelegenheid zijn, maar wel het diaconale 

project willen ondersteunen, dan kunt u een 

gift overmaken op NL24 RABO 0314 7125 34 

o.v.v. ‘Diaconaal Project Kenia’. 
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