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De regen komt met bakken naar beneden en verandert de wegen in modderpoelen. De harde wind maakt 

het allemaal niet beter. Met andere woorden: El Nino heeft toegeslagen.  

De regen en wind pakken niet alleen Nederland aan, de lang verwachte regentijd in Kenia is nu ook een  

feit. Het veldwerk wordt extra bemoeilijkt omdat wegen, voor zover je het wegen kunt noemen, nauwelijks 

begaanbaar zijn in het berggebied waar Circle4life werkt.  

Welkom in Kenia en welkom bij de vierde nieuwsbrief van dit jaar. De laatste update voor dit jaar en  

ook nu kunnen we weer zeggen dat we, samen met u,  een geweldig jaar hebben gehad. 

Zo met het korten der dagen en het naderen van het einde van het jaar, zijn er weer vele markten en  

braderieën. Ook wij zijn in de maand december verschillende keren op mooie Winter- of Kerstmarkten te 

vinden. Zo proberen we extra inkomsten te genereren voor onze projecten. En iedere euro die we 

binnenkrijgen gaat direct naar de projecten. 

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij u dat gesprekken met de instanties in Kenia op het programma  

stonden over de medische voortgang van een aantal van onze kinderen. We komen hier bij de verslagen 

van de afzonderlijke projecten uitgebreider op terug. Ook hebben we een aantal nieuwe huisbezoeken 

afgelegd en zijn er projecten per direct gestart vanwege het urgente karakter. We nemen u graag mee naar 

een aantal gezinnen. 

  
Jane Syoawi, de altijd lachende oma. Wat een geweldige vrouw en wat een inzet voor haar drie kleinzoons. 

In september hebben we hen bezocht en zijn de Engelse boeken via Clavis voor Julius en Joseph afgegeven, 

zo ook de sponsorkleding voor de drie broertjes. Na het opknappen van hun huis hebben ze geen last meer 

gehad van pogingen tot inbraak. Op 3 oktober hebben maatschappelijk werkster Margarete Njeri en Ellen 

van Gemert, namens Circle4life, een familie bijeenkomst bijgewoond waar we voor uitgenodigd waren. Een 

dag georganiseerd door de tantes van de drie jongens die deze dag van heinde en ver waren gekomen. In 

januari gaan we samen met oma Jane kijken of we met haar andere kinderen een afspraak kunnen maken 

om hun moeder op regelmatige basis te steunen. Ook gaan we in januari een proef draaien met kippen en 

zaden via  Nutri-Fresh Farm & Agri-Hub, een Keniaanse organisatie die zich inzet voor betere kwaliteit 

zaden en kippen met name voor in de rurale gebieden.  

De kinderen hebben inmiddels zomervakantie en de schoolrapporten zijn weer mee naar huis. Met ook nu 

weer prachtige resultaten waardoor alle drie de jongens zijn ze bevorderd naar de volgende groep.  

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/13036kita-jane-syowai 

 

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


Onesmus Musyoki, waar we al eerder over bericht hebben en die werd geboren met de afwijking Fibular 

Hemimelia waardoor zijn rechteronderbeen niet is meegegroeid, verblijft sinds januari in de revalidatie 

kliniek Ol Kalou. Het gehoopte herstel na zijn operatie en therapie is helaas uitgebleven. De verwachting 

van de Italiaanse specialisten was dat het zieke bot nog enig teken van leven zou tonen waardoor oprekking 

mogelijk zou zijn. In september is Onesmus opnieuw uitvoerig onderzocht en worden de maanden tot 

januari gebruikt om intensieve therapie te geven. In januari 2016 wordt hij opnieuw onderzocht en begin 

februari zal hij opnieuw geopereerd moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet, zal zijn zieke onderbeen 

geamputeerd worden en zal hij, zodra hij hersteld is van de operatie, een prothese krijgen. Circle4life helpt 

hem hierbij.  

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

 

De tweeling Faith en Mercy zal nog een jaar in revalidatiecentrum Ol Kalou blijven. Na een zware en 

risicovolle operatie in 2014 revalideren zij daar tot op de dag van vandaag. Mercy, de snelst herstellende 

van de twee heeft echter een vergroeiing aan haar ruggenwervel en draagt tijdelijk een korset. Haar voeten 

staan goed en ze heeft daar eigenlijk geen therapie meer nodig, alleen nog de controles bij de kliniek. Zusje 

Faith herstelt in een veel langzamer tempo en een van haar voeten is niet goed hersteld. In september is zij 

uitvoerig onderzocht door de Italiaanse specialisten en begin 2016 zal ze opnieuw geopereerd moeten 

worden. Daarna volgt weer het herstel en de verwachting nu is dat ze eind 2016 uitgerevalideerd zal zijn. 

Beide meisjes zijn nu thuis voor de zomervakantie en zullen begin 2016 terugkeren naar Ol Kalou. We 

houden u op de hoogte. 

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

 

Eric Mutua is de zoon van Serah Kavuli uit het sponsorprogramma van Circle4life. Tijdens het huisbezoek 

op 22 september hoorden we dat zijn ogen erg slecht zijn. Zo erg dat hij geen afstanden meer kan 

inschatten en met schemer niet meer naar buiten durft. Een week later werd de achtjarige Eric onderzocht 

in de oogkliniek van het Kikuyu Hospital. Uitslag: aangeboren staar maar zo hevig dat als er niet direct 

geopereerd zou worden, hij voor het eind van het jaar blind zou zijn. Op 2 oktober is hij aan beide ogen 

geopereerd waarbij de zieke lenzen verwijderd zijn en er kunststof lenzen teruggeplaatst zijn. Een door 

ambassadeur Gerard van Gemert gepost bericht over Eric, resulteerde in een spontane facebook 

sponsoring actie door een collega kinderboekenschrijver. De kosten voor de operatie konden hiermee 

volledig betaald worden. Op 5 oktober mocht hij weer naar huis. Inmiddels is hij afgelopen week voor de 

tweede controle geweest. De operatie was een enorm succes. Eric ziet alles scherp, zowel op afstand als 

dichtbij. Zelfs het lezen van hele kleine lettertjes ging hem moeiteloos af. In april gaat hij nog een keer terug 

voor controle. Met uw hulp hebben we zijn toekomst veranderd en gaat hij met een lach door het leven. 

Voor het eerst hoeft hij niet meer met dichtgeknepen ogen te lopen omdat hij het anders niet ziet! 

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

 

Kevin Johanna heeft zijn eerste schooljaar op Heights Academy erop zitten. Een zwaar jaar voor hem maar 

zijn drive is enorm. Toen hij in de tweede termijn van dit schooljaar begon op Heigths had hij een enorme 
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leerachterstand. Kevin komt uit de sloppenwijk Kiandutu en volgde daar basisonderwijs. De kwaliteit van 

het onderwijs was echter dermate slecht dat hij niet in staat was in het Engels (de taal waarin de lessen 

worden gegeven) te communiceren. Aan het begin van de derde termijn was het alles of niets. Met 

vereende krachten heeft hij zich ingezet en met het mooie bericht dat hij het volgende schooljaar naar 

groep 5 mag. Broer Jozephat heeft inmiddels zijn beroepsopleiding tot lasser afgerond. Hij heeft 

eindexamen gedaan en we wachten vol spanning af op de einduitslag. Kolping Vocational Training Center 

gaat hem helpen met het zoeken naar een baan. 

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/14046kian-kevin-mzomo-johanna  

 

NIEUW in het sponsorprogramma is de negentienjarige Kennedy Musila uit Baringo. Via via was er begin 

dit jaar een melding binnengekomen bij maatschappelijk werkster Margarete Njeri over een gezin wat 

onder erbarmelijke omstandigheden in een half afgebroken hutje leefde. Op 8 oktober hebben we hier een 

intake gesprek gehad en bleek de situatie veel schrijnender te zijn dan we hadden verwacht. Er woonde 

geen gezin maar een jongen alleen, Kennedy. Hij woonde met zijn moeder maar deze is anderhalf jaar 

geleden van de ene op de andere dag verdwenen. Ze ging naar de dokter en Kennedy vertrok naar school. 

Toen hij in de middag thuis kwam, was de hut leeggehaald en zijn moeder verdwenen. Hij had geen bed 

meer, geen kleren, geen schoolboeken. Nog steeds hoopt hij iedere dag dat ze terugkomt. Een 

telefoonnummer heeft hij niet en andere familie is er ook niet. De broertjes en zusjes die hij had leven niet 

meer. Net voor het begin van de regentijd hebben we een nieuw huisje voor hem gebouwd en heeft hij een 

bed met alle toebehoren gekregen inclusief klamboe. De grond waarop zijn huisje staat is hem geschonken 

door de oma van Anthony Ndolo uit ons project. Omdat hij met zijn nu negentien jaar niet meer terug wil 

en kan naar de lagere school, gaat hij in januari 2016 een beroepsopleiding tot timmerman volgen bij 

Kolping Vocational Training Center.  

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/15058bari-kennedy-musila  

 

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

Door het grote aantal projecten en de vele updates is het helaas niet mogelijk om iedereen bij naam te 

noemen en verwijzen wij u graag naar onze website voor meer informatie. We kunnen terugkijken op elf 

drukke maanden waarin heel veel bereikt is. De wachtlijst blijft nog steeds groeien en het aantal kinderen 

en gezinnen wat geholpen moet worden is enorm toegenomen.  

Maar ook in Nederland zitten we niet stil. De tijd van (kerst-)markten en braderieën is weer aangebroken 

en op 14 november hebben we met een mooie kraam op de Warme Wintermarkt in Alphen aan den Rijn 

gestaan, een jaarlijks terugkerende markt georganiseerd door de Adventskerk. Deze markt heeft een 

geweldig bedrag van € 2.400,= opgeleverd. Op 12 december staan we op de Kerstmarkt in Weesp. Een 

enorm grote kerstmarkt die samenvalt met het jaarlijkse Korenfestival. We hopen ook hier op een mooie 

opbrengst. Verder zullen we op 19 en 20 december nog te vinden zijn op de kerstmarkt in Winkelcentrum 

Herenhof in Alphen aan den Rijn. Wilt u nog leuke hebbedingetjes, tassen of sieraden kopen voor de kerst, 

bezoek ons dan op een van deze dagen! De opbrengst gaat geheel naar de projecten van Circle4life. 

Net als vorig jaar heeft Circle4life ook kerstkaarten in de verkoop. Kaarten gemaakt met en door de 

kinderen in Kenia. Kinderen uit onze projecten hebben hier met enorm veel plezier aan meegewerkt. Het 
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zijn weer prachtige foto’s geworden en ook hier geldt dat de opbrengst volledig naar de projecten gaat. 

Heeft u uw kaarten nog niet in huis? Aarzel niet en koop deze unieke kaarten. 

Met de komst van bestuurslid Willy Schulte voor de regio Weesp, werken we hard aan de bekendheid 

buiten de regio Alphen aan den Rijn.  

Naast de grote kerstmarkt in Weesp gaan wij in het nieuwe jaar meer activiteiten daar opzetten. 

Zo zal op donderdag 25 februari 2016 ons eerste sponsordiner in deze regio worden georganiseerd. 

Restaurant De Doelen uit Muiden heeft samen met ons een prachtig menu samengesteld met voor ieder 

wat wils.  

Woont u in Muiden, Weesp, Amsterdam, Naarden, Laren, Hilversum… dan is deze avond voor u! 

Noteer 25 februari 2016 in uw agenda! 

Wij bieden u een culinaire tocht langs vier afwisselende gangen (keuze menu) waarbij u zelf aan kunt geven 

welke tijd voor u het beste uitkomt. Wilt u een goed doel sponsoren en tegelijkertijd genieten van een 

heerlijke avond uiteten, reserveer dan alvast uw tafel. 

De kosten voor het sponsordiner bedragen € 39,95 waarbij u welkom wordt geheten met een heerlijk glas 

Prosecco. Reserveren kan via 0294 263200 of info@restaurantdedoelen.nl of info@circle4life.nl 

 

 

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! 

Namens het bestuur wensen wij u fijne feestdagen en een mooi begin van 2016. We hopen dat we in het 

nieuwe jaar ook weer op uw steun mogen rekenen. Tot de volgende nieuwsbrief!  
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