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‘Ninakwenda shuleni..’ met deze woorden werden we in september door de zevenjarige invalide 

Felix begroet. ‘Ik ga naar school…’ Op 16 oktober is hij voor controle naar het ziekenhuis geweest  en 

alle medische zaken zijn in orde, de inschrijving op de school is nu definitief geregeld en het gaat dan 

nu eindelijk gebeuren. Op 13 januari 2015 gaat hij voor het eerst naar school! Felix vertelt aan 

iedereen die het wil horen dat hij naar school mag en kijkt er enorm naar uit. Met uw hulp maakten 

we dit mogelijk! http://www.circle4life.nl/projecten/11004dony-felix-nzioki  

Welkom bij de vierde nieuwsbrief voor dit jaar van stichting Cirlce4life. De maanden augustus, 

september en oktober zijn een aaneenschakeling geweest van drukke activiteiten in Nederland en 

Kenia. We geven u een kijkje achter de schermen van de meest recente activiteiten. Voor alle andere 

activiteiten verwijzen we u graag naar onze website of facebook pagina. We mochten een aantal 

nieuwe sponsoren welkom heten, waaronder onze eerste Keniaanse sponsor, het touring- en 

safaribedrijf Go Kenya Tours and Safaris uit Nairobi. Karibu sana!  

Via de Nederlandse sponsoring hebben we prachtige resultaten binnen mogen krijgen, waaronder de 

Oudshoornse Kerk, GAC met nieuwe klanten die eenmalig doneren maar ook de markt op de 

kinderboekenweek in winkelcentrum De Atlas, georganiseerd door boekhandel Bruna, liet een mooi 

resultaat zien. Het aantal particuliere sponsoren is enorm toegenomen na het dagboek verslag in 

augustus van ambassadeur Gerard van Gemert via zijn facebook pagina! Via Termeulenbelt Zorg 

hebben we voor dit jaar een mooie donatie mogen ontvangen! Daarnaast zijn we een  sponsoractie 

gestart met Basisschool J.P.Sweelinck uit Alphen aan den rijn en is hier onlangs een presentatie 

gegeven aan alle groepen en hangen onze posterborden door de hele school. De zendingsopbrengst 

van dit schooljaar gaat volledig naar stichting Circle4life. Zondag 2 november vindt de jaarlijkse 

wijnproeverij plaats die door Soroptimistclub Alphen aan den Rijn wordt georganiseerd in 

samenwerking met Restaurant Hotel De Watergeus te Noorden. De opbrengst van deze wijnproeverij 

gaat geheel naar Circle4life. We nemen u nu graag kort even mee naar een aantal (nieuwe) 

projecten. Ook hier geldt, wilt u meer lezen ga dan even naar de website… 

Susan Kanini 

Over de dove Susan hebben we niets anders dan goeds te melden. Een vrolijk meisje met een 

enorme drive om te leren. De thuissituatie is echter veel minder rooskleurig. Susans vader heeft met 

een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid MND – Motor Neuron Disease – een aan ALS 

verwante ziekte waartegen geen medicatie bestaat en uiteindelijk dodelijk zal aflopen. 

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

Grace/Ellen 

De nu zeventienjarige tienermoeder waarvan we zulke hoge verwachtingen hadden en die het ook zo 

enorm goed deed op haar kappersopleiding is met de noorderzon vertrokken met haar tweejarige 
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dochter Ellen.  Alles achter zich latend en haar kans op een toekomst weggegooid en… vijf maanden 

zwanger van nummer twee. http://www.circle4life.nl/projecten/12018ndul-grace-ellen-teresia-0  

Jane Syowai 

Boeken worden verslonden door de drie kleinzoons van Jane. Julius en Joseph behoren tot de top 

van de klas waarbij de negenjarige Joseph de kroon spant. Hij is de beste van school in Engels. We 

hebben hem getest en hem voor laten lezen uit een van de boeken die uitgeverij Clavis had 

meegegeven voor o.a. deze drie jongens. Verbazingwekkend te horen hoe goed hij kan lezen. Deze 

jongens verdienen absoluut onze steun. http://www.circle4life.nl/projecten/13036kita-jane-syowai  

Francisca Mwikali 

Na de constructie van het huisje voor deze alleenstaande moeder van acht kinderen is eindelijk in 

september de watertank geplaatst zodat zij regenwater kan gaan opvangen. 

http://www.circle4life.nl/projecten/13029bari-francisca-mwikali  

Kevin Johanna  

Moeder Wairimu ‘vecht’ zich een weg naar een betere toekomst. Niet letterlijk maar door werkelijk 

daadkracht te tonen. In augustus hebben we haar voorzien van een enorme tas kinderkleding om te 

verkopen. Half oktober kon ze trots melden dat bijna alle kleding verkocht was en dat ze hier ruim 

3000ksh mee had verdiend (ca.€27). Dit geld heeft ze op een spaarrekening gezet.   De helft van het 

geld mag ze gebruiken om te investeren voor nieuwe kleding. 

http://www.circle4life.nl/projecten/14046kian-kevin-mzomo-johanna  

Charles Musyoki  

Het zal je maar gebeuren, of het zal je kind maar zijn… Anna beviel net na haar veertiende verjaardag 

van zoon Charles. In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al kort wat verteld over hun thuissituatie 

en de hulp die zo hard nodig is.  

In augustus hebben we het verder opgepakt in Kenia en is de hulp gestart. Het huis is voorzien van 

plastic vloer, er is een stapelbed geplaatst en de kinderen gaan ze naar school. Charles pikt het 

redelijk op en kon na een week heel zachtjes ‘uko’ en ‘mimi’ zeggen (waar ben je en ik). Een flinke 

vooruitgang dus. In januari gaan we starten met spraakles voor Charles. 

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

Miriam Njambi - nieuw 

Een jonge moeder van acht kinderen met een gewelddadig verleden. Een man die haar mishandelde 

en haar twee oudste kinderen probeerde te vergiftigen. Nadat hij een stuk uit haar wang beet en een 

tand uit haar mond sloeg en de poging tot vergiftiging was de maat vol. Liever straatarm en veilig dan 

andersom. Het is met recht overleven. Ze heeft een baantje waar ze 80ksh per dag verdient (€0,70) 

waarmee ze haar kinderen moet voeden en schoolkosten moet voldoen. Inmiddels is ze opgenomen 

in het sponsorprogramma en ontvangt maandelijks een klein voedselpakket. Voor de overige hulp 

staat ze op de wachtlijst. http://www.circle4life.nl/projecten/14050maku-miriam-njambi  

Onesmus Musyoki – nieuw 

Een genetische afwijking met een handicap tot gevolg. Onesmus werd dertien jaar geleden 

ogenschijnlijk gezond geboren. Hij ontwikkelde zich als een normaal kind alleen bleef zijn 

rechteronderbeen in groei achter. Onesmus lijdt aan Fibular Hemimelia een ziekte waarbij een van 

de ledematen niet of onvoldoende ontwikkelt. In januari gaat Onesmus naar revalidatiekliniek Ol 
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Kalou waar hij een aantal operaties zal ondergaan. Samen met een lange gipsperiode moet dit het 

gewenste resultaat gaan geven. Daarna volgt nog een pijnlijk proces van het langzaam oprekken van 

het bot met 1mm per dag totdat de 17cm is bereikt. Begin 2015 gaan we ook beginnen met het 

bouwen van een huisje voor het gezin en het sponsoren van een stapelbed met matrassen en 

beddengoed. Vanaf september zit het gezin in het voedselprogramma. 

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

Nieuwe ontwikkelingen 

Circle4life is sinds september geregistreerd in Kenia als Community Based Organization en we zijn nu 

officieel gerechtigd zelfstandig te werken in de aangegeven gebieden. Een nieuwe mijlpaal en we zijn 

hier enorm blij mee omdat we nu ook zonder partners daar werk mogen uitvoeren. 

 

Momenteel zitten we in een testfase met energiezuinige jiko’s – de Wisdom Stove. Dit zijn op hout of 

houtskool gestookte kooktoestellen waar in Keniaanse gezinnen mee gewerkt wordt. Wij zijn in 

gesprek met de ontwikkelaar/eigenaar van de Wisdom Stove om deze met ingang van 2015 te gaan 

gebruiken voor een aantal zeer arme gezinnen binnen onze projecten. Door het gebruik van dit 

energiezuinige model kunnen ze tot 50% besparen op hout/houtskool en komt ook (mits bij goed 

gebruik) geen rook meer vrij omdat dit gerecycled wordt. Meer informatie kunt u op de website 

vinden bij onze partner UWEP.  

http://www.circle4life.nl/projecten/13001uwep-sw-uwep-solar-lamp-en-wisdom-stove  

      

Ook zijn we in gesprek met de eigenaren van een hotel wat buiten de stad Ol Donyo Sabuk wordt 

gebouwd. De bedoeling is dat dit zakenhotel in december dit jaar open gaat. Met de eigenaren zijn 

we nu bezig om te kijken of we een aantal van de vrouwen binnen onze projecten, die op redelijke 

afstand van het hotel wonen, aan een baantje bij het hotel kunnen helpen. Deze baantjes zouden 

een enorme stap vooruit zijn voor de vrouwen omdat ze op deze manier onafhankelijk worden en 

zelf in staat zullen zijn hun kinderen te gaan helpen waardoor wij weer een stapje terug kunnen doen 

en andere mensen kunnen helpen.  

Verder is onze maatschappelijk werkster Margarete Njeri druk bezig om speciale pasjes voor de 

gehandicapte kinderen aan te vragen. Dit gebeurt bij het APDK (Association for the Physically 

Disabled of Kenya) in samenwerking met contactpersoon Ali. Zodra deze passen zijn afgegeven 

kunnen we korting op o.a. onderwijs krijgen. 

Als laatste mooie punt willen we u melden dat we in gesprek zijn met diverse instanties voor een Fun 

Day eind februari 2015 voor een zestien-tal kinderen uit onze projecten in de leeftijd tussen 8 en 12.  

Go Kenya Tours and Safaris stelt ons safari auto’s, chauffeurs en benzine gratis ter beschikking. We 

hebben speciale afspraken met Kenya Wildlife Services en de David Sheldrick Trust voor toegang tot 

het National Park in Nairobi en aansluitend een bezoek aan het Olifanten weeshuis, een tehuis waar 

jonge weesdieren worden grootgebracht. We gaan dus op safari met de oudere kinderen uit onze 
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projecten, kinderen die veelal nooit buiten hun eigen leefgebied geweest zijn! Een prachtige dag om 

naar uit te kijken! 

We zijn u enorm dankbaar voor de geweldige inzet voor onze stichting en hopen dat we ook in 2015 

weer zulke prachtige resultaten kunnen neerzetten. 

Samen met u werken we aan een betere toekomst voor deze mensen! Graag tot de volgende 

nieuwsbrief! 

 

 


