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Een lach en een traan. Zo kun je onze eerste maanden omschrijven. Blije gebeurtenissen maar ook intens 

droevige. Enorme vooruitgang in bouwprojecten, onderwijs, een geboorte, ziekte en overlijden.  

Claudia de Breij verwoordt in haar lied onze gevoelens… 

… Mag ik dan bij jou schuilen,  

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen,  

Droog jij m’n tranen dan?   

Want als ik bij jou mag, 

Mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, 

Ik hou een kamer voor je vrij  

Als het einde komt,  

En als ik dan bang ben, 

Mag ik dan bij jou? 

Als het einde komt,  

En als ik dan alleen ben,  

Mag ik dan bij jou?… 

En dat is precies wat wij onze kinderen en gezinnen willen bieden. Hulp als het nodig is, steun als daar 

behoefte aan is maar ook een hand om samen aan een betere toekomst  te werken. 

Welkom bij de tweede nieuwsbrief van Stichting Circle4life dit jaar. 

Als eerste wil ik twee droevige berichten met u delen. Twee mensen uit de sponsorprogramma’s van 

Circle4life zijn onverwacht overleden. 

John Makau – in memoriam 

Op 9 april 2015 is John Makau(45) toch nog onverwacht overleden. In november 2014 werd geconstateerd 

dat John aan ALS leed en dat hier geen medicijnen voor bestaan. In februari 2015 hebben wij John en zijn 

gezin geholpen met de bouw van een nieuw, gelijkvloers, huis met een aangepast bed voor John om zo zijn 

laatste maanden/jaren draaglijker te maken. Die donderdag werd hij met spoed opgenomen in het TL5H 

ziekenhuis in verband met hevige hoofdpijnen en niet kunnen ademen. Tijdens de behandeling is hij 

overleden. John laat zijn vrouw Magdalene en kinderen Francisca (18), Susan (15), Winnifred (9), Daniel (5) 

en Victoria (1) achter. Wat een bewonderenswaardig mens was John. Altijd vrolijk, altijd met een lach op 

zijn gezicht ondanks de enorme pijnen die hij had. R.I.P. John! 

Voor meer info http://www.circle4life.nl/projecten/12008dony-susan-kanini  

Patricia Mueni – in memoriam 

Diep bedroefd moeten we melden dat Patricia op 24 april is overleden aan de gevolgen van hersenvlies- en 

longontsteking. Toen ze op woensdag werd opgenomen verslechterde haar situatie zo snel dat vervoer 

naar een ander ziekenhuis niet meer mogelijk was. Al snel raakte ze buiten bewustzijn en heeft de laatste 

uren niet meer bewust meegemaakt. Dat haar gezondheid broos was vanwege haar AIDS was bekend maar 

juist het laatste jaar ging ze zo enorm vooruit en genoot ze weer van het leven en haar kinderen (die bij hun 

vader wonen). Haar plotselinge overlijden is een enorme schok voor haar kinderen, ouders, zussen en broer 

http://www.circle4life.nl/projecten/12008dony-susan-kanini


maar ook voor ons. Ze heeft zich tot het laatste ingezet voor een beter en gezonder leven. Helaas heeft het 

niet zo mogen zijn. Patricia werd slechts 31 jaar oud. R.I.P. Patricia! 

Voor meer info: http://www.circle4life.nl/projecten/13035kita-patricia-mueni  

Dankzij uw hulp hebben wij hen een paar onbezorgde maanden kunnen bieden. John genoot van alles om 

hem heen, wetende dat hij niet beter zou worden maar ook dat hij zich geen zorgen hoefde maken om zijn 

vrouw en kinderen die achter zouden blijven. Circle4life blijft hen steunen. Ook Patricia had zich weer vol 

energie gestort op een mooi leven. Ze legde een enorme vechtlust aan de dag. Op het moment dat zij in 

ons programma kwam was alle hoop vervlogen maar door de juiste medicijnen en voeding krabbelde ze 

weer omhoog. Helaas kwam voor beiden het einde te vroeg. 

Hoe dicht dood en leven bij elkaar staan maakte kleine Francis ons duidelijk. Op 21 februari werd dit 

jongetje geboren in de kliniek van Kilimambogo in het bijzijn van maatschappelijk werkster Margarete Njeri 

en Ellen van Gemert van Stichting Circle4life. Zoon van (oma) Joyce en oom van Pauline Ndunge uit ons 

sponsorprogramma. Pauline werd begin april 2014 in ons programma opgenomen nadat haar moeder 

enkele dagen na de bevalling onverwachts overleed. Oma Joyce nam de zorg voor het kleine meisje op zich 

maar bleek zelf al snel ook zwanger. Pauline moet erg wennen aan de nieuwe situatie omdat ze nu de 

aandacht moet delen met haar pasgeboren oom Francis.  

Voor meer info: http://www.circle4life.nl/projecten/14047syom-pauline-ndunge  

Het gezin van Onesmus is verhuisd naar een nieuw gebouwd huis. In januari zijn de bouwwerkzaamheden 

voltooid en is het stapelbed voor de kinderen, compleet met matrassen, dekens en klamboe geplaatst. De 

ouders hebben zaden gekregen om hun eigen land te bewerken en in te zaaien met mais en bonen. 

Onesmus heeft begin februari zijn eerste operatie ondergaan waarbij de stand van zijn voet is gecorrigeerd. 

Van februari tot juli zit hij van zijn lies tot zijn tenen in het gips (wordt wekelijks vervangen) en daarna 

wordt hij door de Italiaanse specialisten van het revalidatie centrum Ol Kalou onderzocht en wordt bekeken 

of de tweede operatie in september kan plaatsvinden. Hij heeft nog een lange, pijnlijke weg te gaan maar 

slaat zich er moedig doorheen. 

Voor meer info: http://www.circle4life.nl/projecten/14051uama-onesmus-musyoki  

Charles Musyoki (7) uit Maendeleo, het jongetje dat niet kan praten, gaat trouw iedere zaterdag naar het 

therapie centrum Alja in Thika waar hij spraakles krijgt en therapie. Ook moeten zijn moeder en oma 

dagelijks thuis met hem oefenen. De intensieve behandeling begint zijn vruchten af te werpen. Charles kan 

een aantal woordjes spreken en kan tot tien tellen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal een gespecialiseerde 

school niet nodig zijn en als de groei zich zo doorzet zal hij leren spreken en kan hij de gewone basisschool 

blijven volgen. Ook moeder Anna krijgt counseling en we hopen dat beiden vanhun trauma afkomen en een 

mooie moeder-zoon band kunnen opbouwen. 

Voor meer info: http://www.circle4life.nl/projecten/14049maen-charles-musyoki  

Waweru O’Thiongo noemt zich een gelukkig en gezegend man. In 2012 hebben we de oude vader, nu 83, 

geholpen met een nieuw huis en omdat hij de zorg voor zijn jonge kinderen niet meer aankon, zijn Samuel 

(nu 14) en Mary (nu 12) in overleg in een kindertehuis gaan wonen.  

In februari kregen we te horen dat de kinderen niet langer welkom waren en moesten we naarstig op zoek 

naar een andere oplossing. Omdat het plaatsen in kindertehuizen op deze leeftijd erg moeilijk is, hebben 

we met de vader overlegd. Hij zou niets liever willen dan zijn kinderen weer thuis bij zich te hebben. We 

hebben een aanbouw laten bouwen en er is een eenpersoonsbed voor Mary en een stapelbed voor vader 

en zoon gedoneerd. Mary heeft haar eigen kamer, die ze van zowel binnen als buiten kan afsluiten. Iets wat 

voor haar veiligheid nodig is. Aan het begin van de april vakantie zijn beide kinderen weer thuis komen 

wonen. Circle4life ondersteunt hen met school en vanaf mei zullen ze op een fiets naar school gaan omdat 
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de afstand te ver is om te lopen.  

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

Voor Serah Kavuli is het leven een stuk prettiger geworden. Na de enorme sponsoractie door 

Soroptimistclub International, het Groot Alphens Dictee, wat maar liefst € 5.000,00 heeft opgebracht 

hebben we een tweekamer huisje voor haar en haar kinderen kunnen bouwen. Het gezin woont inmiddels 

in het huis en het dak hebben we van dakgoten voorzien om zo de regen op te kunnen vangen. Het bouwen 

ging niet zonder slag of stoot omdat de moeder geen toestemming gaf om op haar land te bouwen (cultuur 

en erfrecht volgens traditie).   

Voor meer info: http://www.circle4life.nl/projecten/14053kita-serah-kavuli  

Er valt zo veel te vertellen over de kinderen en gezinnen uit de programma’s. Felix die het zo goed doet op 

school, Alfonce die twee jaar geleden meer dood dan levend in ons programma kwam en eigenlijk was 

opgegeven en die nu weer terug is naar school en eind augustus zijn laatste check up heeft in het Kenyatta 

National Hospital. Lilian met haar dermatologische voetproblemen. Het kijken naar mogelijkheden voor het 

plaatsen in een therapeutisch instelling voor de spastische Paul, de nog steeds revaliderende tweeling 

Mercy en Faith. Maar ook het project met de solarlampen en de Wisdoms Stove, het energiezuinige 

kooktoestel waar we in de rurale gebieden mee begonnen zijn. Het is ondoenlijk alles te beschrijven en wilt 

u hier meer over lezen, bezoek dan onze website. 

 In Nederland zijn we ook volop in beweging. Zoals eerder gemeld was het Groot Alphens Dictee en groot 

succes. Een enorm dank-je-wel aan de dames van Soroptimistclub International Alphen aan den Rijn, die 

dit mogelijk gemaakt hebben. Statiegeldbonnen acties via de Albert Heijn vestigingen, de projecten met 

basisscholen voor o.a. water, deelname aan de markt op Parkkunst in Park Rijnstroom op Koningsdag. 

Nieuwe sponsoren die we hartelijk welkom heten. Nieuwe markten en braderieën.  

Maar ook zijn we druk met de organisatie voor het jaarlijks terugkerende sponsordiner wat op dinsdag 26 

mei 2015 bij Proto Tapasbar en Restaurant te Alphen aan den Rijn gehouden zal worden. Prijs per couvert 

bedraag €39,50. Reserveren is wenselijk en u kunt terecht vanaf 18.00uur. Een prachtig menu waarbij u 

kunt kiezen uit zowel voor-, hoofd- als nagerecht! Per couvert gaat €15,00 naar stichting Circle4life. Wij 

heten u welkom met een heerlijk glas Prosecco wat wederom door Albert Heijn de Aarhof wordt 

gesponsord.  

Voor meer info: http://www.circle4life.nl/sponsor-acties/20150416-proto4life-sponsordiner-26-mei-2015 

of http://www.proto.nl/menu.php  

Heeft u de datum voor de sponsordag al genoteerd? Zaterdagmiddag 29 augustus zal voor de eerste maal 

deze middag worden georganiseerd. We zijn druk met de invulling van het programma en zullen u hier op 

korte termijn verder over informeren.  

Het gaat een mooie middag worden, dus zet deze datum in uw agenda! 

We hopen dat we u zo een beetje hebben kunnen ’bijpraten’ ondanks dat het maar een beperkt deel is van 

wat er heeft plaatsgevonden en dat u ons blijft volgen en steunen.Graag tot de volgende nieuwsbrief!   

Voor hen, door u, met ons! 
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