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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 20 – augustus 2017 

  

Ruim 8,2 miljoen stemmen voor de zittende president Kenyatta die hiermee zijn tweede 

ambtsperiode in kan gaan. Ruim 6,8 miljoen stemmen voor zijn grootste opponent Raila Odinga. Een 

71 jarige man die opnieuw het presidentschap aan zijn neus voorbij zag gaan. Maar Odinga zou 

Odinga niet zijn als hij niet tegen de uitslag in zou gaan en ondanks het forse verschil in stemmen 

besloot hij een rechtszaak aan te spannen. Nu gaan de verkiezingen in Kenia niet zoals bij ons, 

verwacht dus geen wonderen. Op voorhand werden in sommige graafschappen lijkzakken 

uitgedeeld. Je weet het tenslotte nooit. De spanningen vooraf tussen de stammen en later de uitslag 

gaven voldoende reden om ook nu weer dodelijke slachtoffers te maken. Met name in de 

sloppenwijken als Mathare, Korogocho en Kariobangi maar ook in onrustgebieden vielen enkele 

honderden doden. 

Welkom bij Nieuwsbrief 20. Wat een verschil met onze verkiezingen. Hier gaat alles geordend en 

daar zijn al ongeregeldheden ver voor de verkiezingsdag. Waar wij het al vervelend vinden om een 

kwartiertje te moeten wachten, stonden daar lange wachtrijen voordat de stembureaus opengingen. 

Er werd zelfs een baby ingezet om zo eerder aan de beurt te komen omdat mensen met een baby 

voorrang kregen. Het handje van de baby kreeg een inktstempel om zo te voorkomen dat het 

opnieuw ingezet ging worden. En dan al die mensen nog die niet konden stemmen, simpelweg 

omdat ze officieel niet bestaan. Ze hebben geen geboortebewijs, geen ID en dus ook geen stemrecht. 

Door de onrustige periode voor en na de verkiezingen hebben we dan ook besloten een werkbezoek 

maar even uit te stellen tot begin volgend jaar. We onderhouden wel dagelijks contact met onze 

maatschappelijk werkster Margarete Njeri, die zich vol op haar taken heeft gestort en dingen voor 

elkaar krijgt die wij niet voor mogelijk hielden. Alle credits voor de prestaties in de afgelopen 

maanden komen dan ook op haar conto. 

Graag nemen we u mee naar een aantal van onze projecten in Kenia, zoals een nieuw project wat we 

na het werkbezoek in mei zijn gestart. Maar we vertellen u ook over de sponsoractiviteiten die hier in 

Nederland hebben plaatsgevonden of nog op de planning staan. Daarnaast hebben we helaas 

afscheid moeten nemen van een aantal mensen uit onze projecten.  

Op 14 juni hebben wij het vijfde sponsordiner bij ProtoTapasbar en Restaurant gehouden. Samen 

met het Proto team was er wederom een geweldig menu samengesteld en werd het 

welkomstdrankje in de vorm van een koel glas Prosecco zoals inmiddels gebruikelijk door Albert 

Heijn De Aarhof gesponsord. 

Danjil Tahumena (The Voice of Holland 2015) zorgde voor het feestelijke tintje aan dit eerste 

lustrum. We mochten een grote groep deelnemers ontvangen en het weer was ons uitzonderlijk 

goed gezind zodat we de hele avond buiten konden doorbrengen. Zelfs mensen die zich niet voor het 

sponsordiner hadden aangemeld, genoten van de optredens door Danjil en Paula (partner van Danjil 

en zangeres). Dit resulteerde in een aantal mooie spontane donaties voor onze projecten in Kenia en 
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zelfs een aantal nieuwe sponsoren. Alle gasten kregen aan het eind van de avond een bedankje 

namens het bestuur met een Keniaanse sleutelhanger in de vorm van een djembe (trommel). Onze 

dank aan iedereen die deze avond tot een groot succes hebben gemaakt. Op naar het zesde jaar! 

De Koningsmarkt hebben we helaas door privé omstandigheden moeten afzeggen maar we hopen 

dat we aan het eind van het jaar weer met onze prachtige tassen, Keniaanse kerstartikelen en 

Keniaanse hebbedingetjes op een kerstmarkt in de buurt staan.  

Verder willen we u graag informeren over een nieuw ophanden zijnde sponsordiner.  

Op woensdag 20 september zal bij Cafe Restaurant Aaltje het eerste Weesper sponsordiner worden 

georganiseerd. Het team van Aaltje heeft een zeer culinair keuzemenu samengesteld en ook een 

Weesper Albert Heijn (AH Achtergracht) sponsort het welkomstdrankje. De prijs voor dit geweldige 

menu bedraagt € 39,50 en van ieder gereserveerd menu gaat € 15,00 naar de  projecten van 

Circle4life. Op dit moment zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar. Wilt u deelnemen aan dit 

mooie evenement reserveer dan snel via info@circle4life.nl  Het menu vindt u in de bijlage. 

In de maand september is stichting Circle4life Goed-Doel-van-de-Maand voor de statiegeldbonnen 

bij Albert Heijn De Herenhof en Albert Heijn de Ridderhof en staan we in december bij Albert Heijn 

De Aarhof (allen Alphen aan den Rijn). Ook mogen we dit jaar nog bij Albert Heijn Achtergracht 

Weesp staan. Mooi vooruitzicht en met de opbrengsten kunnen we veel mooi werk doen! Dus heeft 

u statiegeldbonnen en komt u toevallig bij een van deze winkels, wij zijn er zeer blij mee! 

PCB J.P.Sweelinck heeft zich het afgelopen schooljaar weer ingezet voor stichting Circle4life en dit 

leverde een mooi bedrag van € 1.300,00 op.  

Mocht u contacten hebben met een basisschool of middelbare school in uw omgeving; wij zijn altijd 

geinteresseerd en kunnen een mooie presentatie bieden als ondersteuning. 

Van de twee G.A.C. bedrijven hebben we over de eerste helft van dit jaar weer een mooi bedrag 

ontvangen, namelijk een totaal bedrag van € 2.250,00. 

Dan nemen we u nu graag mee naar een aantal projecten waar we afgelopen maanden druk mee 

geweest zijn. Een kleine selectie van de lopende projecten. Het zijn er te veel om allemaal 

afzonderlijk te vermelden. Wilt u over de andere projecten lezen dan verwijzen we u graag naar onze 

website. Onder het kopje ‘Projecten’ vindt u alle informatie. 

 

Felistar Nduko – NIEUW  

Negentien jaar oud en al een bewogen leven achter zich. Felistar is gescheiden en moeder van twee 

kinderen van 4 en 2 jaar oud. Ook draagt zij de zorg voor haar broertjes en zusjes (17, 15, 12, 10 en 

7). De moeder van Felistar overleed in januari dit jaar tijdens een keizersnede. Ook de baby 

overleefde de geboorte niet. Petronilla, de moeder van Felistar, had haar hele leven hard gewerkt, 

had zelf haar stuk grond gekocht en hier een huis op gebouwd. In 2015 is zij gescheiden en woonde 

sinds vorig jaar met een nieuwe, ruim tien jaar  jongere partner samen. De familie vond hem, door 

het leeftijdverschil, schuldig aan het overlijden van Petronilla en heeft hem zonder spullen 

weggejaagd. De oma zou de zorg voor de kleinkinderen op zich nemen maar verkocht de meeste 

goederen van haar overleden dochter en zette de kleinkinderen, toen het geld op was, op straat en 
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vertrok met geiten en schapen naar haar eigen huis. Wij ontmoetten Felistar eind mei tijdens het 

werkbezoek. Felistar zat er doorheen, kon alle monden niet voeden met het tijdelijke baantje wat ze 

had. Ook de schoolkosten kon ze niet opbrengen. Tijd voor actie! Maatschappelijk werkster 

Margarete Njeri heeft samen met Felistar de overlijdensakte weten te verkrijgen. Die is nodig om het 

stuk grond over te kunnen schrijven naar de kinderen. Met behulp van de lokale chief is Margarete 

erin geslaagd om de grond en het huis op naam van Felistar en haar broertjes en zusjes te zetten. 

Omdat het huis vanaf januari leeg heeft gestaan moest er het een en ander opgeknapt en 

schoongemaakt worden. Half augustus is zij met haar kinderen en broertjes/zusjes weer in het huis 

gaan wonen nadat Circle4life gezorgd had voor twee stapelbedden met toebehoren. Ook zal er nog 

een cement vloer in het huis aangebracht worden. De volgende uitdaging was het terughalen van de 

geiten en schapen bij de oma. Dit is, ook met hulp van de chief, op 12 augustus gedaan. Oma 

ontkende in eerste instantie alles maar kon het niet onderbouwen en gaf uiteindelijk toe dat de 

dieren niet van haar waren. Ze zijn teruggebracht naar Felistar. De dieren zijn door een direnarts 

onderzocht en van medicatie voorzien omdat enkele waren overleden. Momenteel bouwen we een 

kleine stal voor de dieren omdat ze nu ’s nachts in het huis verblijven waar de kinderen slapen. 

Omdat dit niet erg hygienisch is helpen we haar met een opvang voor de dieren. Binnenkort ontvangt 

zij zaden en kunstmest om op eigen grond groenten te gaan verbouwen. We gaan haar ook helpen 

met het opstarten van een marktkraam waar ze haar groenten kan verkopen. Omdat er een 

waterput op het terrein is, is er altijd water om de planten te laten groeien.  

Voor informatie zie ook: http://www.circle4life.nl/projecten/17074dony-felistar-nduko     

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pius Nzomo  

In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u kennis laten maken met Pius, zijn broertje Charles en 

moeder Beatrice. Eind vorig jaar hebben we met succes een huis voor hen kunnen bouwen op de 

grond van de schoonmoeder van Beatrice en de oma van de jongens, uiteraard met schriftelijke 

toestemming van de schoonmoeder. 

Helaas zijn er problemen ontstaan en zo hevig dat maatschappelijk werkster Margarete Njeri zich er 

met behulp van de lokale chief mee heeft moeten bemoeien. De oma en moeder hadden ruzie 

gekregen waarbij het zo hoog opliep dat oma haar met haar twee jongens en haar spullen op straat 

zette. Beatrice kon niets anders dan haar toevlucht nemen in een traditioneel gebouwd kleihuisje. ’s 

Nachts is er door een zwager brand gesticht in dat huisje en zijn alle bezittingen verloren gegaan. 

Moeder en kinderen wisten zich te redden en hebben zich dagen schuil moeten houden in de 

omgeving. Beatrice schakelde Margarete in die samen met de chief bij de oma is gaan praten. Die 

voelde nattigheid en heeft zich dagen schuilgehouden. Uiteindelijk hebben er gesprekken 

plaatsgevonden waarbij de oma aangaf dat als Beatrice haar veiligheid en die van de kinderen 

belangrijk vond ze beter niet terug kon komen. Beatrice is met haar kinderen naar haar moeder in 

Kinyui (ca.50 km verder) gevlucht en wij ondersteunen haar daar met voedsel en schoolkosten. 

Om de oma er niet mee weg te laten komen hebben wij allereerst aangifte gedaan van poging tot 

doodslag door de zwager (tot op de dag van vandaag is hij voortvluchtig) en hebben we in bijzijn van 

de chief het huis laten afbreken en de spullen in een vrachtwagentje afgevoerd en veilig opgeslagen. 

Oma was witheet maar we hebben een duidelijk signaal afgegeven dat er niet met ons te sollen valt. 

We hopen op uw begrip in deze. Het is triest dat het zo eindigt maar om mensen ermee weg te laten 
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komen ging ons te ver. 

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/16073MAEN-Pius-Nzomo  

 

Onesmus Musyoki   

De altijd vrolijke Onesmus (14) heeft de april vakantie in revalidatiecentrum Ol Kalou moeten 

doorbrengen vanwege het gips dat om zijn been zat en wekelijks vervangen moest worden. Gelukkig 

mocht hij de augustus vakantie wel thuis doorbrengen. Het gezin heeft zaden en kunstmest 

ontvangen in april nadat alle oogsten door de enorme droogte waren mislukt. In januari zal de lang 

verwachte operatie plaats gaan vinden omdat zijn bot dan sterk genoeg is om het aan te kunnen. 

Tijdens de operatie gaat er een metalen constructie aangebracht worden met een soort 

schroefsysteem en zal, als de wond genezen is, het bot dagelijks opgerekt gaan worden totdat het 

17cm langer is. Een zeer pijnlijk proces wat ook aan Onesmus is uitgelegd en waar hij volledig voor 

wil gaan. Dit gaat maanden duren maar de specialisten zijn ervan overtuigd dat het goed gaat komen 

en hij uiteindelijk zal kunnen lopen zonder prothese of stok. We houden u op de hoogte!   

                                                                                                                                                                                                    

Alex Maluni   

We hebben afscheid genomen van de tweeling Faith en Mercy. Vanaf eind 2012 hebben zij in het 

sponsorprogramma gezeten, zijn geopereerd aan klompvoetjes en hebben langdurige therapie 

ondergaan. Zusje Mercy was eigenlijk vorig jaar al uitbehandeld maar omdat het voor haar zusje 

Faith prettiger was om het schooljaar daar af te maken is zij nog gebleven. Er is nu geen medische 

noodzaak meer om Mercy op de revalidatie kliniek te houden. Wij hebben aangegeven bij de ouders 

dat Mercy weer naar de basisschool in de buurt van Kyeleni kan gaan. Faith zou dan, samen met 

Onesmus uit een ander project, nog in Ol Kalou blijven. 

De ouders waren echter van mening dat de tweeling niet gescheiden mocht worden en op ons 

voorstel om dan zelf de schoolkosten en het intern wonen in Ol Kalou voor Mercy op zich te nemen 

werd negatief gereageerd. De vader en moeder hebben besloten te stoppen met de therapie voor 

Faith en hebben beide meisjes naar een lokale basisschool gedaan. Omdat de plek van Mercy hard 

nodig was voor een ander kind hebben wij niet aangeboden deze kosten te betalen omdat er geen 

noodzaak meer was. We vinden het jammer dat de ouders deze beslissing hebben genomen maar 

respecteren hun keuze. Het project is hiermede afgesloten. We zijn blij dat we de meisjes in ieder 

geval een toekomst hebben kunnen bieden en hopen dat de keuze om te stoppen voor Faith geen 

nadelige gevolgen zal krijgen. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/12025KYEL-Alex-Maluni  

   

Waweru O’Thiongo 

Ouderdom komt met gebreken maar onze oudste vader uit de programma’s heeft dit lang weten uit 

te stellen. Met zijn 86 jaar heeft hij zijn kleine baantjes in de kast moeten zetten. Zijn rug kan het 

lange staan niet meer aan en ook het bewerken van de eigen grond gaat hem moeilijk af. Omdat 

zoon Samuel een beroepsopleiding via ons volgt bij Kolping Vocational Training Centre in Makutano 

http://www.circle4life.nl/projecten/16073MAEN-Pius-Nzomo
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en daar intern woont is alle hoop op dochter Mary gevestigd. Zij helpt haar oude vader waar ze kan 

zodra ze uit school is of met vakantie thuis is. Waweru’s ogen worden slechter en hij heeft een aantal 

keer een oogkliniek bezocht. Ook zijn gehoor gaat minder worden.  

Mary is dit jaar begonnen op de middelbare school, op fietsafstand van het huis van haar vader en zij 

gaat dagelijks heen en weer op de door Circle4life gedoneerde (heren-)fiets. Omdat haar eerste 

termijn niet meteen vanaf de eerste schooldag startte had zij een kleine achterstand maar die heeft 

ze nu inmiddels ingelopen. Mary gaat graag naar school en doet enorm haar best. Ze houdt van leren 

en lezen en zodra er thuis wat verloren minuutjes zijn, zit ze met een boek. 

Haar broer Samuel is net gestart met de derde termijn van zijn beroepsopleiding tot automonteur. 

Een lang gekoesterde wens die dit jaar vervuld werd. Hij doet het goed en heeft plezier in de 

opleiding. In november zullen de eindexamens zijn en hopen we dat hij met goed gevolg de opleiding 

zal afsluiten. We hopen dat hij, in samenwerking met de opleiding, snel een baantje zal vinden zodat 

hij zijn bijdrage aan het huishouden kan leveren. Dit zou een enorme rust geven voor de oude vader. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/12010gata-waweru-othiongo  

                                                                                                                                                                               

    

Bovenstaande projecten zijn slechts een klein deel van alle projecten die wij momenteel hebben 

lopen. Wilt u weten hoe het gaat met Mike Tyson, Stephen, Joseph en Susan, de vier dove kinderen 

die wij ondersteunen met onderwijs op de dovenschool in Machakos? Of met Beatrice en Anthony, 

die beiden naar Kiboko Secundary gaan. Anthony in zijn examen jaar en Beatrice in groep 2 of 

Pauline Mutete en haar gezin en haar ongeplande zwangerschap, dan verwijzen wij u graag naar 

onze website voor meer informatie. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri gaat de komende 

maanden ook weer het veld in om te observeren en er zullen ongetwijfeld weer nieuwe gezinnen op 

ons pad komen en ook die hopen we te kunnen gaan helpen. 

Ons plan voor het volwassen onderwijs hebben we helaas moeten doorschuiven naar 2018. We gaan 

eind dit jaar de mogelijkheden onderzoeken voor onderwijs voor onze moeders/oma’s. Vrouwen die 

vaak niet of nauwelijk onderwijs hebben gevolgd en waarvoor het heel belangrijk is om de basis 

Swahili, Engels en rekenen te kennen. Al is het maar om hun (klein-)kinderen te stimuleren en te 

kunnen helpen. Ook blijven we een keer per maand voorlichting geven op de basisscholen in Uamani 

en Kitambaasye.  

 

Wij danken u voor uw steun en wensen u een prachtige nazomer en herfst toe! Fijn dat u erbij bent! 

Voor hen, door u, met ons! Tot de volgende nieuwsbrief!  
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