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Het zweet stond op hun voorhoofd en hun tongetjes hingen uit hun mondhoek van inspanning. Met een 

ijver alsof hun leven ervanaf hing werd er gewerkt. The making of … het unieke schilderij door vijfentwintig  

kinderen uit onze projecten. En uniek is het geworden! 

Welkom bij de derde nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van onze allereerste 

sponsordag en van het bezoek van Margarete Njeri, onze maatschappelijk werkster in Kenia, aan 

Nederland, mogelijk gemaakt door een sponsor die haar ticket wilde betalen. En natuurlijk, zoals u van ons 

gewend bent, een korte update van de projecten. We houden u graag op de hoogte van wat we doen. 

 

Allereerst een welkom aan de nieuwe sponsoren! Fijn dat u erbij bent gekomen en ons wilt helpen bij ons 

werk in Kenia! Zonder uw hulp kunnen wij dit niet mogelijk maken. 

Maar niet alleen een welkom aan nieuwe sponsoren. In juli hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen 

begroeten. Willy Schulte gaat zich inzetten in de regio rondom Weesp en Charlotte van Gemert is 

doorgestroomd vanuit het vrijwilligerswerk en is nu bestuurslid. 

 

 

Tussen de landerijen in het idyllische Vlist wapperden vrolijke ballonnen in de Keniaanse kleuren aan het 

hek van de oprit van de prachtige locatie waar onze eerste sponsordag plaatsvond. Hier mochten wij zo’n 

vijftig sponsoren welkom heten met een glas prosecco. Na een bijzonder welkom aan Margarete Njeri en 

aan de heer Linus Murithi, de eerste consul van de Keniaanse ambassade in Den Haag en het voorstellen 

van de bestuursleden, begon de middag met een zeer geslaagde Djembé workshop, gegeven door de beste 

percussionist van ons land, de in Nederland wonende Senegalees Abdoulaye ‘Oké’ Senè.  

Na de workshop volgde een impressie van vier jaar ontwikkelingswerk in de rurale berggebieden van Kenia 

en een interactief gesprek met Margarete Njeri over haar ervaringen in het veld. Ze vertelde over de 

uitdagingen, soms de teleurstellingen,  maar vooral ook over de mooie momenten. Margarete legde uit hoe 

wij in contact komen met gezinnen, hoe ze op dat moment leefden en wat wij daaraan veranderd hebben.  

Aansluitend volgde de overhandiging van het kunstwerk. Tijdens het werkbezoek in juni hebben kinderen 

uit de dorpen Donyo Sabuk, Makutano, Baringo, Uamani, Kitambasya en Maendeleo een middag geverfd en 

geknutseld met als resultaat vijfentwintig prachtige en unieke schilderijtjes. Deze zijn gemonteerd in een 

grote lijst, gesponsord door *Barend van Zwieten Art. Deze middag kreeg het schilderij een nieuwe 

eigenaar. Als dank voor hun enorme inzet in het afgelopen schooljaar nam leerkracht Rita Klomp namens 

basisschool J.P. Sweelinck het schilderij in ontvangst. Maandag 31 augustus is het officieel op de school zelf  

overhandigd. We hopen dat het kunstwerk een mooi plekje mag vinden.  

 

De sponsormiddag werd afgesloten met een gezellig onderonsje onder het genot van een hapje en drankje. 



Een middag die door diverse sponsoren mogelijk mogelijk gemaakt. Onze dank hiervoor! 

In de bijlage treft u een korte impressie aan van de sponsormiddag. 

                                                                                                                                                                                           
 

Op donderdag 27 augustus hebben Margarete Njeri en Ellen van Gemert een workshop gevolgd over hoe te 

werken met handpoppen die ingezet gaan worden voor therapie en counseling. Vanaf september gaan wij 

in Kenia samenwerken met o.a. Kitambasya Primary School waar voorlichting gegeven gaat worden in de 

hogere groepen. De twee Afrikaanse handpoppen, de jongen Mo en het meisje Mees (door ons omgedoopt 

tot Mercy), zijn door handpoppen.nl gedoneerd en gaan ook ingezet worden om te praten met kinderen uit 

onze programma’s die met psychologische problemen kampen. 

In de dagen dat Margarete Njeri in Nederland is, bezoeken we scholen en sponsoren maar uiteraard laten 

we haar ook een stukje Nederland zien. En ze is geïnterviewd op de redactie van het 

ontwikkelingssamenwerkingsblad One World in Amsterdam! Een prachtig gesprek met een 

bewonderenswaardige jonge vrouw. De gedrevenheid en motivatie zijn indrukwekkend. We hopen op 

mooie aandacht voor onze stichting.  

 

Onderstaand een kort overzichtje van de activiteiten in Kenia over de afgelopen maanden. Ook nu is het 

teveel om allemaal hier te vermelden en verwijzen wij u graag naar onze website waarbij we wel moeten 

aantekenen dat eind juli onze website gehackt is geweest en we daar hebben we nog steeds last van. Veel 

updates bleken verdwenen ondanks onze recente back-up.   

 

Begin dit jaar berichtten we al over het waterproject van basisschool Het Mozaiek in Alphen aan den Rijn 

waarbij Circle4life één van de goede doelen was. De opbrengst werd samengevoegd  met een deel van het 

zendingsgeld van dit jaar van basischool J.P.Sweelinck en zo hebben zij gezamenlijk bijgedragen aan het 

project voor Kitambasya Primary School. In juni is een 10.000 liter watertank gekocht en geplaatst. Op dit 

moment wacht de school nog op de laatste ouderbijdragen om met dit geld de ondergrondse put uit te 

graven en leidingen en een kraan te plaatsen. Circle4life sponsort in september nog de dakgoten die op de 

tank zullen worden aangesloten. Een prachtig project waar de kinderen wel bij varen door de 

beschikbaarheid van drinkwater, water om handen te wassen en te kunnen koken op school. 

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/sponsor-acties/20150617-een-watertank-voor-

kitambasya-primary-school-kenia  

Begin juni is er bij oma Jane Syowai uit Kitambasya wederom een poging tot inbraak gedaan. Een poging 

want de onverlaten kwamen niet binnen. Wel was de houten voordeur, die het al zwaar had door eerdere 

inbraak en vocht, in heel slechte staat. Ook het dak had problemen en met de hevige regens van juli leidde 

dit tot wateroverlast binnen. De bedden van de jongens waren doorweekt en ook de stoelen stonden met 

hun poten in het water. Onze lokale fundi heeft deze maand de dakconstructie verstevigd, heeft dikkere 

dakplaten aangebracht om vandalisme tegen te gaan en de krakkemikkige voordeur is vervangen door een 

ijzeren deur. Geen kans  dat er nu nog iemand binnenkomt.  

De schoolresultaten van Julius en Joseph waren ook deze afgelopen termijn weer uitmuntend. Deze termijn 

was het  Julius die een eerste plek veroverde en Joseph een tweede. In september krijgen de broertjes 
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weer nieuwe boeken van Clavis Uitgeverij uit de serie ‘Want to know’, een soort jeugdencyclopedie over 

vele onderwerpen.  

Ook hun school, Kitambasya Primary, zullen we dan van boeken voorzien. Voor meer informatie zie 

http://www.circle4life.nl/projecten/13036kita-jane-syowai 

Onesmus Musyoki kent u vast nog wel uit de eerdere berichten. Hij was begin januari opgenomen in het 

revalidatiecentrum Ol Kalou. In februari heeft hij zijn eerste operatie gehad en hij heeft tot juli van teen tot 

lies in het gips gezeten. Nog even een opfrismomentje… Onesmus is met een genetische afwijking geboren 

waardoor zijn rechteronderbeen niet is meegegroeid. Zijn kniegewricht is nog in orde. De bedoeling was 

door drie zware operaties en een heel intensieve therapie zijn bot langzaam op te rekken zodat hij 

uiteindelijk (met een aangepaste schoen) kan lopen zonder krukken. Een kleine tegenvaller want het bot in 

zijn been blijkt niet te groeien. We hebben nu twee opties. Of een stuk bot uit zijn ellepijp in zijn been 

plaatsen en hopen dat het niet afgestoten wordt en gaat groeien of amputatie van de voet en een prothese 

met schoen. De eerste optie zal zeer pijnlijk zijn omdat ook zijn arm dan zal moeten herstellen. Bij de 

tweede optie zal een nieuwe prothese regelmatig nodig zijn omdat Onesmus nog volop in de groei zit. Op 

dit moment heeft Onesmus voor het eerst dit jaar vakantie bij zijn ouders, broertje en zusjes in Uamani . Als 

we in september terug gaan naar Kenia hebben we een gesprek met de Italiaanse specialisten over hoe we 

verder gaan. 

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

Tweeling Faith en Mercy verblijft vanaf januari 2014 al in revalidatiecentrum Ol Kalou. Na een zware en 

risicovolle operatie in 2014 revalideren zij tot op de dag van vandaag. Maar er is ook mooi nieuws te 

melden. Faith is de koploper van het stel. Zowel op school als in de genezing. Haar voeten staan goed en ze 

heeft eigenlijk geen therapie meer nodig, maar alleen nog de controles bij de kliniek. Maar… zusje Mercy 

ontwikkelt zich minder snel en zal tot eind van het jaar nog nodig hebben om uit te revalideren. In overleg 

met ouders en de behandelend artsen is besloten beide meisjes in het revalidatiecentrum te laten totdat 

ook Mercy volledig hersteld is. Het scheiden van deze een-eiige tweeling was geen optie omdat het de 

vorderingen en genezing van Mercy niet ten goede zal komen. Ook zij zijn naar huis voor de augustus 

vakantie en keren begin september weer terug.  

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/12025kyel-alex-maluni 

Het lijkt zo gewoon. Je wilt iets hebben dus vraag je erom. Maar wat als je niet kunt praten. Herinnert u zich 

Charles Musyoki nog? Het nu bijna 9-jarige jongetje uit Maendeleo wat wel alles begrijpt maar toch niet 

kan praten. We zijn al maanden met spraaktherapie bezig. Iedere zaterdag gaat moeder Anna samen met 

maatschappelijk werkster Margarete Njeri naar de therapie in Thika stad. De spieren rondom zijn mond, 

kaken en keel worden wel steviger. Hij kan blazen en op (kinder-)instrumentjes muziek maken met zijn 

mond maar het leren praten en de link leggen tussen een plaatje en het woord blijft uiterst moeilijk. De 

vooruitgang blijft achter bij de verwachtingen van zijn logopedist. Ook op school doet Charles heel hard zijn 

best en probeert mee te doen maar het is zo zwaar. In september gaan we samen met de logopedist kijken 

naar gepaste oplossingen. Mogelijk dat hij op een speciale school geplaatst moet worden waar hij naast les 

ook dagelijks therapie aangeboden gaat krijgen. Voor meer informatie zie 

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

Waar we eind mei nog dachten dat we begin augustus afscheid zouden nemen van Alfonce, de jongen die 

ternauwernood een complicatie door een fistel als gevolg van tuberculose overleefde, werden we in juni 

gebeld door een zeer verontruste moeder. Alfonce had een enorme wond aan zijn been en kon niet meer 
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lopen. Dus gingen we terug naar het Kenyatta National Hospital. Daar bleek de onsteking van binnenuit te 

komen, maar met de eerdere problemen rond de fistel had het niets te maken. Zou er niet geholpen 

worden dan zou het uitmonden in bloedvergiftiging met alle gevolgen vandien. We hebben hem weer 

opgenomen in het programma en momenteel is hij aan de beterende hand. Medio september moet hij 

terug voor controle en we hopen dat we dan na een aantal heftige weken van zeer intensieve behandeling 

nu echt afscheid kunnen nemen van hem. 

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/13033nzam-alfonce-muindi  

Begin september reizen maatschappelijk werkster Margarete Njeri en Ellen van Gemert terug naar Kenia en 

deze maand staat in het teken van het bezoeken van alle scholen. Allereerst voor het voldoen van de 

schoolkosten maar zeer zeker ook het opstarten van de handpoppen-gesprekken.  

Daarnaast zullen de gesprekken op medisch vlak deze maand bij de verschillende instanties plaatsvinden. 

Met name de situatie rondom Onesmus, de tweeling Faith en Mercy zal aandacht krijgen. En er zullen 

nieuwe huisbezoeken worden afgelegd aan kinderen/gezinnen die al gescout zijn door Margarete Njeri en 

waar een tweede bezoek afgelegd dient te worden.  

We kunnen terugkijken op drukke maanden waarin weer veel bereikt is. De wachtlijst blijft echter groeien 

en het aantal kinderen en gezinnen wat met terugkerende kracht geholpen moet worden is enorm 

toegenomen. We werken hard aan continuïteit want de medische zorg en het onderwijs moet blijven 

doorgaan. 

Wij danken u voor uw steun en hopen u binnenkort nader te kunnen informeren over onze inspanningen 

en resultaten. Fijn dat u erbij bent! 

Voor hen, door u, met ons! 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

 

 

 

 

 

  

* Het bedrijf Barend van Zwieten is door het ongeval met het brugdek in Alphen aan den Rijn volledig verwoest. Het schilderij hadden we de 

vrijdagmiddag voor het ongeval opgehaald. Met de gedachte ‘dan staat het hier maar vast’. We zijn ons ervan bewust dat er een engeltje op de 

schouder heeft gezeten en hopen dat Van Zwieten in welke vorm dan ook straks ergens weer verder kan. 
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