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Heeft u ook wel eens het gevoel dat de tijd onder uw handen vandaan glipt? Heeft u ook wel eens het gevoel 

dat dit jaar al veel  langer is dan pas drie of vier weken? 

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015! Een korte terugblik op 2014 en de start van een druk 

nieuw jaar. 

Bij onze projecten in Kenia zijn het met recht drukke weken. We komen handen tekort. In Kenia zit de grote 

vakantie er op en alle kinderen gaan terug naar school. En aangezien wij zelf het schoolgeld willen betalen, 

moet Margarete, onze maatschappelijk werkster, met alle kinderen op de eerste schooldag mee naar school. 

Dat betekent drukke tijden, want het gewone werk ligt ook niet stil. 

Ik wil u graag nog even mee terugnemen naar 2014. Een geweldig jaar voor stichting Circle4life. Dankzij u 

hebben we prachtige resultaten weten te bereiken voor wat betreft sponsoring met als logisch gevolg dat  

we heel veel mooi werk hebben kunnen doen in Kenia. 

Wist u dat wij in 2014 ons 56e project gestart zijn? In november zijn de projecten Christine Wanza en 

Damaris Muuna opgenomen en in 2015 beginnen we met de hulp. Maar hierover straks meer. 

In 2014 hebben wij ook huizen gebouwd, voor Francisca met haar acht kinderen en voor Josephine die 

de zorg draagt voor drie eigen kinderen en twee kinderen van haar overleden zus. We hebben de huizen 

voor de vier weeskinderen gerenoveerd, maar ook de twee hutjes van oma Beatrice in Makutano en het 

opknappen van het huis van mama Anna met haar drie kinderen in Maendeleo. Ook het huis voor Miriam  

en haar zeven kinderen in Makutano is deels door Circle4life gesponsord en oma Jane in Kitambasya hebben 

we na een inbraak geholpen het huis veiliger te maken door extra sloten en een ijzeren frame voor de 

ramen. 

Felix, het vanaf zijn middel verlamde jongetje, heeft in 2014 een ingrijpende operatie ondergaan en de 

tweeling Faith en Mercy (de meisjes met de klompvoetjes) hebben we dit jaar geholpen met intensieve 

revalidatie en onderwijs in Ol Kalou. 

In december 2014 hebben we ook afscheid genomen van de kleine MaryGrace. Drie en half jaar heeft zij in 

ons sponsorprogramma gezeten en ondersteunden we kindertehuis Community of Hope met verse koemelk,  

baby- en peutervoeding en supplementen voor dit kleine meisje. Meer dood dan levend werd zij daar  

in november 2011 opgenomen. Mary Grace is een pittige kleuter geworden met een sterk eigen willetje  

en gaat nu sinds een jaar naar school. Vanaf 1 januari valt ze onder het sponsorprogramma van Community 

of Hope, wat door missionarissen wordt gesteund. 

We ondersteunen maandelijks elf gezinnen met voedselpakketten, twaalf kinderen krijgen medische zorg of 

fysiotherapie en hier komen in 2015 nog een aantal kinderen bij. In totaal volgen vier kinderen 

dovenonderwijs. Er is zoveel te melden over alle lopende projecten dat het niet te doen is om dit allemaal in 

een korte nieuwsbrief te melden. Wij raden u aan hiervoor onze website te bezoeken en onder het hoofd 

projecten de gezinnen en kinderen te bekijken waarvan u wilt weten hoe het met ze gaat 

(www.circle4life.nl/projecten). 

 

 



Maar niet alleen in Kenia boekten we mooie resultaten, ook in Nederland kunnen we terugkijken op 

prachtige donaties en sponsoracties. Zo hadden we het Groot Alphens Dictee in maart, georganiseerd door 

de Soroptimistclub Alphen aan den Rijn, de lezing door Gerard Kemkers en Marcel van Driel in mei, het 

Proto Sponsordiner in samenwerking met Albert Heijn De Aarhof, de statiegeldbonnen acties bij twee 

Albert Heijn vestigingen, de markten, de wijnproeverij begin november door de Soroptimistclub en niet te 

vergeten de donaties door bedrijven, stichtingen, scholen en kerken.  

Maar ook in 2015 staan weer een aantal activiteiten gepland. In maart is Stichting Circle4life voor de tweede 

keer goed doel bij het Groot Alphens Dictee en draaien we in diverse supermarkten weer mee in de 

statiegeldbonnen actie. Ook zal dit jaar de derde editie van het Proto sponsordiner plaatsvinden en staan er 

ook nu weer diverse markten, schoolbezoeken en presentaties op het programma. 

Dit jaar zal ook onze eerste sponsordag gepland worden en hopen we u hier in een volgende nieuwsbrief 

meer over te kunnen vertellen. We zijn druk bezig met de invulling van het programma. 

Data om niet te vergeten en dus vast in uw agenda te zetten: 

Proto sponsordiner op woensdag 27 mei 2015 

Sponsordag op zaterdag 29 augustus 2015 

Wij laten u hierover zo snel mogelijk meer weten! 

In Kenia zijn we het jaar goed begonnen. De schoolkosten (zowel speciaal onderwijs als openbaar) zijn voor 

alle 51 kinderen voldaan voor de eerste termijn. En er zijn schooluniformen, schoenen en schoolmaterialen 

aangeschaft. 

Onesmus is op 5 januari opgenomen in revalidatiekliniek Ol Kalou. Hij zal hier intern wonen en naar school 

gaan. In februari staat de eerste van drie operaties gepland. Ook zijn we deze maand begonnen met de bouw 

van het nieuwe huis voor het gezin. De ouders hebben zich zeer gemotiveerd getoond door het benodigde 

zand voor de bouw bij de rivieroevers te verzamelen.  

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

Felix is deze maand gestart op Joytown Primary School. Zijn lange wachten is eindelijk beloond en met 

enorm veel zin is hij de derde week van januari intern gaan wonen op deze school voor gehandicapten. 

Helaas heeft hij op dit moment wat mindere dagen doordat hij flink ziek is door malaria. Hij heeft inmiddels 

medicatie en we hopen dat hij snel weer opknapt. Voor meer info : 

http://www.circle4life.nl/projecten/11004dony-felix-nzioki  

Christine Wanza, het weesmeisje dat bij toeval onze maatschappelijk werkster in een matatu (taxibusje) 

ontmoette, heeft deze week haar kamer, bed en beddengoed ontvangen en de schoolkosten zijn betaald. 

Christine verloor op zevenjarige leeftijd haar moeder, haar vader overleed toen zij elf was. Zij bleef achter 

met een oudere, aan drugs verslaafde, broer die haar al snel in de steek liet en naar Nairobi vertrok. Met de 

hulp van buren en leraren op school wist zij het vorig jaar tot eind tweede termijn te redden. Omdat 

niemand haar kon helpen met schoolkosten moest zij noodgedwongen stoppen. Zonde natuurlijk, voor een 

leerling die goed presteerde en niets liever wilde dan haar opleiding afmaken en studeren. En toen kwam ze  

Margarete tegen. Wij hebben begin december een intake gesprek met Christine gehad en besloten haar dit 

laatste jaar op de middelbare school te helpen. Ze scoorde een B in 2014 en haar leraar heeft beloofd dat ze 

haar eindexamen van 2014 mag maken in het begin van dit nieuwe schooljaar. Omdat haar woonsituatie in 

de bergen rond Kavuli niet veilig was, is in overleg met de school besloten een kamer te huren vlakbij school. 

Met elektriciteit en waar meerdere schoolmeisjes wonen. Wij wensen haar veel succes dit schooljaar! Voor 

meer info http://www.circle4life.nl/projecten/14054kaku-christine-wanza  

Damaris Muuna is een vierjarige kleuter die gezond geboren is. Na een paar dagen werd ze geel en hebben 

de ouders haar mee teruggenomen naar het TL5H ziekenhuis in Thika, waar ze ook geboren was. De kleine 
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baby verbleef vijf weken in het ziekenhuis en mocht daarna weer met haar ouders mee. Helaas herhaalde 

 de geschiedenis zich en wederom haastten de ouders zich terug naar het ziekenhuis. Weer werd ze voor 

ruim een maand opgenomen. Door een foute diagnose is te laat vastgesteld dat ze geelzucht had en toen  

ze hier achter kwamen was de schade al te groot. Een deel van haar hersentjes was aangetast en 

afgestorven. Hierdoor kan Damaris niet lopen en praten. Door intensieve oefeningen thuis door en met haar 

moeder kan ze nu een paar stapjes zetten maar alleen als ze aan beide handjes wordt vastgehouden. Praten 

zal ze helaas nooit kunnen. De ouders zijn niet in staat hun meisje dagelijkse therapie te geven en een keer 

per maand gaat Damaris met haar moeder naar Occupational Therapy in het TL5H ziekenhuis (de vijf staat 

overigens voor de kwalificatie van de ziekenhuizen in Kenia en een vijf is redelijk hoog voor een 

overheidsziekenhuis). In februari 2015 zullen we het gezin opnieuw bezoeken en gaan we kijken op welke 

manier we hen kunnen helpen en wat het beste is voor Damaris. 

Voor meer info http://www.circle4life.nl/projecten/14056mazu-damaris-muuna  

John, de vader van de dove Susan uit ons sponsorprogramma hebben we in 2014 geprobeerd te helpen op 

medisch gebied. Helaas bleek dit onmogelijk. John heeft ALS en wij zijn niet bij machte hem hiermee te 

helpen. Omdat het gezin in Donyo Sabuk woont in een krakkemikkig hutje en waar ze een oud, aftands 

eenpersoonsbed delen met vader, moeder en vijf kinderen, gaan we in 2015 een nieuw huisje bouwen om  

zo de laatste periode van zijn leven zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Een huisje wat niet lekt, waar een 

cementvloer in zit en een op hoogte gemaakt bed voor John, zijn de dingen die voor hem het leven wat 

draaglijker kunnen maken. Bij ons bezoek in november was zijn situatie helaas verder achteruit gegaan. 

Lopen kan hij niet meer en zijn linkerarm gaf nu ook uitvalsverschijnselen. We hopen eind januari/begin 

februari, voor de regentijd, te kunnen bouwen en het af te kunnen maken met een stapelbed voor de 

kinderen en het aangepaste bed voor vader John.  

Susan is veranderd van school. Wij hebben haar van Kambui School for the Deaf over laten plaatsen naar 

Machakos School for the Deaf. Allereerst omdat we dan alle vier de dove kinderen op dezelfde school 

hebben en ten tweede omdat de kwaliteit van het onderwijs op Machakos hoog aangeschreven staat en  

dus beter voor de kinderen is.  

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

Een aantal mensen uit onze programma’s heeft gespaard met de Solar lamp. Nog even een kleine opfrissing: 

wij sponsoren de Solar lamp maar verwachten van de mensen dat ze een deel van het geld wat ze besparen 

door geen kerosine te hoeven kopen, sparen om zo hun betrokkenheid te tonen. Degenen die gespaard 

hebben zullen in februari 2015 deel mogen nemen aan het energiezuinige Jiko project. Kooktoestellen 

waarbij ze 50% aan brandstof kunnen besparen en dus ook geld kunnen verdienen. Eind februari/begin 

maart zullen wij in samenwerking met partner Wisdom Stoves een ‘opfris’ cursus houden voor de ouders uit 

onze projecten en hopen we hen nog meer te kunnen motiveren.  

Voor meer info http://www.circle4life.nl/projecten/141010-wi-wisdom-stoves  

Ook nu is het weer een lang verhaal geworden. Wij hopen dat u met veel plezier de ontwikkelingen heeft 

gevolgd. Wij danken u hartelijk voor de geweldige inzet in 2014 en uw hulp in 2015! Samen kunnen we ook 

dit nieuwe jaar veel levens veranderen en een toekomst mogelijk maken voor hen die dat zonder onze hulp 

niet zouden kunnen! Graag tot de volgende nieuwsbrief. 

Voor hen, door u, met ons!        
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