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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 16 – 20 maart 2016 

  

Vrolijke dartelende lammetjes zijn al weer een regelmatig voorkomend beeld in onze Nederlandse 

weidevelden. In Kenia zit de zomer erop en doet de herfst langzaam zijn intrede. 

Welkom in Kenia en welkom bij de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Een update van de activiteiten over de 

afgelopen paar maanden en een korte terugblik over 2015. Maar allereerst een welkom aan de nieuwe 

sponsoren die ons vanaf dit jaar helpen. Fijn dat u erbij bent gekomen, met uw hulp maken we het verschil 

en kunnen we werken aan de toekomst voor kinderen en gezinnen die het heel hard nodig hebben. 

De eerste sponsoractiviteiten zitten er ook al weer op en we zijn druk bezig om weer nieuwe ideeen aan te 

boren. We hebben weer de nodige toezeggingen binnengekregen en hopen dat dit nieuwe jaar weer net zo 

mooi mag worden als de voorgaande jaren.  

2015 hebben we geweldig mooi afgesloten, het financieel jaarverslag is terug te vinden op onze website 

onder http://www.circle4life.nl/financi%C3%ABle-jaarverslagen en is ook dit jaar weer,belangeloos,  

opgemaakt door Van der Leden Administraties/Belastingen . Een jaar waarin we weer mooie resultaten 

hebben weten te boeken; we hebben 58 kinderen in onderwijs ondersteund, waarvan 8 op speciaal 

onderwijs, 47 op Primary School en 3 op Secundary School. Daarbij heeft een jongen een beroepsopleiding 

mogen volgen. We ondersteunen twee kinderen in twee verschillende kindertehuizen en voorzagen 11 

gezinnen van een maandelijks basis voedselpakket. Op medisch gebied hebben we 11 kinderen kunnen 

helpen met therapie, medische ingrepen of medicatie. Een paar zijn inmiddels ‘afgezwaaid’, anderen 

hebben langdurig zorg nodig, zoals de kinderen die bij revalidatiecentrum Ol Kalou verblijven.  

In 2015 hebben vier huizen gebouwd voor de gezinnen van Magdalene (vh Susan Kanini), Onesmus 

Musyoki, Serah Kavuli en Kennedy Musila. Het huis van oma Jane Syowai hebben we inbraakveiliger 

gemaakt nadat onverlaten de boel hadden geforceerd om binnen te komen. 

 

De eerste zes weken van 2016 stonden vooral in het teken van het werkbezoek aan Kenia waarbij we 

geprobeerd hebben zoveel mogelijk gezinnen te bezoeken. De scholen zijn begin januari gestart zodat we 

ook van dichtbij konden zien hoe dit in zijn werk gaat met zo veel kinderen en zo veel verschillende scholen.  

We zijn een viertal nieuwe projecten gestart, die we hieronder kort aan u voorstellen. 

De geplande operaties voor Onesmus en Faith bij revalidatiecentrum Ol Kalou zijn op advies van de 

Italiaanse specialisten die hen eind januari onderzochten, uitgesteld tot in ieder geval na de controles in 

september. Meer over deze kinderen in onderstaande projecten. 

Ook hebben we begin januari kindertehuis Community of Hope in Makongoni een schitterende, 

houtskoolgestookte, business oven plus van Cookswell gesponsord. Op 18 januari volgde een training 

brood- en cakebakken voor de huismoeders, vrijwilligers en twee van onze ouders, georganiseerd door 

Amari Quickbreads Bakery uit Nairobi. Het kindertehuis is nu in staat zelf brood en voedsel te bereiden voor 

hun kinderen. 

In Nederland heeft eind februari het eerste sponsordiner bij Restaurant De Doelen in Muiden 

plaatsgevonden. Een zeer geslaagde avond in een prachtige ambiance met een culinaire wandeling door 
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vier gangen. Per couvert ging € 15,00 naar de projecten van stichting Circle4life. De reacties waren enorm 

positief en we hopen ook volgend jaar weer een mooi evenement in Weesp of omgeving neer te kunnen 

zetten.  

Binnenkort gaan we weer in gesprek over het jaarlijks terugkerende sponsordiner bij Proto 

Tapasrestaurant in Alphen aan den Rijn.  

Op Koningsdag zullen we weer aanwezig zijn bij Parkkunst met een mooie verzameling aan Keniaanse 

spullen, waaronder prachtige manden en tassen (nieuw binnen uit Kenia) en zeer kundig gemaakte 

ijzerdraad motoren en fietsen. En… zal het voor eerst mogelijk zijn te pinnen op onze marktkraam! 

 

Onesmus Musyoki werd geboren met de afwijking Fibular Hemimelia waardoor zijn rechteronderbeen niet 

is meegegroeid. Hij verblijft sinds januari 2015 bij revalidatie kliniek Ol Kalou. Begin januari 2016 is hij, na 

de vakantie thuis doorgebracht te hebben, teruggebracht naar de kliniek. Eind januari is hij uitvoerig 

onderzocht door een tweede team van Italiaanse specialisten. Dit onderzoek resulteerde in een enigszins 

teleurstellend bericht. De operatie die voor begin februari gepland stond, zou geen doorgang vinden. 

Ondanks zeer intensieve therapie en behandeling was het bot van zijn onderbeen onvoldoende veranderd 

en had de operatie geen zin. De komende maanden zullen dan ook vooral in het teken staan van het 

proberen voortgang te boeken in een mogelijke groei van het aangetaste bot. Eind september zal Onesmus 

opnieuw uitgebreid onderzocht worden en start de procedure dus eigenlijk weer van voor af aan.  

Dan wordt besloten of hij in aanmerking komt voor de operatie eind januari 2017. Waarbij moet worden 

aangetekend dat hij dan ook in januari 2017 nogmaals onderzocht zal moeten worden. De optie voor 

operatie heeft twee mogelijkheden. Of er gaat een metalen constructie op zijn been geplaatst worden 

waarbij ze met een mm per dag het bot heel langzaam gaan oprekken tot het de gewenste lengte heeft of 

bij onvoldoende mogelijkheden hiervoor zal een amputatie vanonder de knie nodig zijn. Het medisch team 

houdt ons op de hoogte en zodra er nieuws te melden is, vind u dit terug op onze website 

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

 

De tweeling Faith en Mercy zou dit jaar in revalidatiecentrum Ol Kalou blijven. Zusje Faith, die langzamer 

herstelt dan haar tweelingzus stond op de nomimatie voor een tweede voetcorrectie begin februari.  

Zij is eind januari door het tweede team van Italiaanse specialisten onderzocht en dit team kwam met de 

conclusie dat het op dit moment niet nodig is te operen en dat intensieve fysiotherapie voldoende is. Ooit 

zal een tweede hersteloperatie nodig zijn maar het is niet te voorspellen wanneer dat zal zijn. Of zij het jaar 

vol moet maken bij de revalidatie kliniek, ze krijgt hier immers dagelijks therapie, is op dit moment ook nog 

niet bekend en we hopen hier meer over te horen bij de start van de eerstvolgende schoolvakantie. Omdat 

het herstel van Faith ernstig beinvloed wordt door omstandigheden van buitenaf is besloten voor haar 

welzijn haar zusje Mercy bij haar te laten. Dit zou dus het herstel alleen maar ten goede komen. Voor meer 

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

 

Kevin Johanna is de jongen die uit sloppenwijk Kiandutu komt en die sinds 2014 in ons programma zit. Zijn 

eerste jaar bij Heigths Academy zit erop en begin januari hebben we hem teruggebracht naar school. Het 
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hoofd van de school vertelde ons dat Kevin echt met zijn hakken over de sloot over is naar groep 5. Eigenlijk 

was het niet verandwoord en zou hij groep 4 nogmaals moeten doen. Kevin weigerde om terug te gaan. 

Met zijn 12 jaar wilde hij niet tussen kinderen van 8 en 9 zitten en is er besloten dat hij het voordeel van de 

twijfel zou krijgen en de eerste termijn in groep 5 mocht beginnen. Dit hield dan wel in dat hij echt alles 

moest geven om te laten zien dat hij het zou kunnen. En die inzet nekt hem. Zijn ‘vrienden’ uit de 

sloppenwijk trekken, zijn wil om deze uitweg naar een toekomst te grijpen is te klein en we zien hem steeds 

verder wegzakken. Hij krijgt remedial teaching op school, wat inhoudt dat hij nu zes dagen per week bezig 

is met het naar school gaan, huiswerk maken en het bijspijkeren van zijn achterstallige kennis. 

Toen begin februari zijn moeder niet op de ouderdag verscheen en zijn broer Josephat stuurde, brak het 

lijntje bij hem. De moeder had laten zeggen dat ze ziek was en Kevin greep de gelegenheid aan om 

toestemming te krijgen zijn moeder op te zoeken. Dit werd goedgekeurd op voorwaarde dat hij na de 

lessen op maandag naar huis zou gaan en dinsdag voor zeven uur ’s ochtends terug zou zijn. Maar Kevin 

kwam niet terug. Bij huisbezoek wist zijn moeder niet waar haar zoon uithing en bleek de moeder ook niet 

ziek. We hebben hem tot eind van de week gegeven en omdat hij toen nog steeds niet terug was, hebben 

we besloten onze inspanningen te laten voor wat ze zijn. Op school hoorden we dat het hoofd zelfs tijdens 

de vakantie hem zo nu en dan in de sloppenwijk opzocht omdat hij bang was voor een terugval.  

Zijn angst bleek waarheid en de greep van armoede houdt hem vast. Inmiddels is hij, een week later 

teruggekeerd op school en bekijken we in april de situatie opnieuw.  

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

 

NIEUW in het sponsorprogramma is het gezin Kaiko uit Kiboko.  Op 12 januari 2016 troffen we een klein 

jongetje aan buiten de muren van Donyo Coffee Primary School. Hij paste op een koe van een buurman. 

Naar school gaan was niet mogelijk omdat zijn ouders de schoolkosten voor hem niet konden betalen. 

Navraag op school leerde ons dat er nog een zusje is wat ook niet naar school gaat. Een gezin met 10 

kinderen waarvan de oudste getrouwd is, er twee in Nairobi naar school/opleiding gaan (gesponsord door 

een tante), een dochter met haar baby die bij haar ouders inwoont en dan de zes overige kinderen. Twee 

hiervan worden door een kindertehuis uit de omgeving gesponsord met schoolkosten. Twee kinderen in 

groep 4 en 6 kunnen de ouders nog net zelf betalen maar voor Kaloke (7) en zijn zusje Veronica (6)is er 

geen geld. Tijdens een huisbezoek constateerden we dat de zes kinderen nauwelijks kunnen slapen. De 

ouders delen een eenpersoonsbed. Daar tegenover staat nog een oud eenpersoonsbed waar drie kinderen 

in slapen, de overige drie slapen op de kleigrond. De zus met haar baby slapen in een traditioneel gemaakt 

bed in een tweede ruimte. Het huis was oud maar netjes opgeruimd en bevatte nauwelijks meubelen. We 

hebben een stapelbed met matrassen, lakens, dekens en een klamboe gesponsord zodat vier kinderen deze 

twee bedden delen, de andere twee kinderen slapen in het al aanwezige bed. Voor Kaloke en Veronica 

sponsoren we de schoolkosten en de kinderen en hun broertje Peter hebben een schooluniform, schoenen, 

rugzak en schriften/pennen gekregen. 

Voor meer informatie zie: http://www.circle4life.nl/projecten/16065kibo-kaiko-family 

 

NIEUW in het sponsorprogramma is ook oma Mary (82) en haar kleinzoon Njimi (12). De moeder van Njimi 

overleed onverwachts toen hij twee weken oud was. De vader en oma hebben daarna de zorg op zich 

genomen totdat het noodloot toesloeg in 2007/2008. Het gezin was destijds woonachtig in de Rift Valley en 
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tijdens de verkiezingsonlusten en geweld zijn de man en twee zoons van oma Mary, waaronder de vader 

van Njimi, omgekomen. Oma heeft 's nachts weten te vluchten met de toen nog kleine Njimi. Ze is 

uiteindelijk in 'ons' werkgebied terechtgekomen en huurt daar een klein kamertje voor hun twee. Geen bed 

om op te slapen maar plastic zakken gevuld met oude kleren. Oma Mary heeft nog twee zoons die beiden 

hun moeder zo veel mogelijk proberen te helpen maar vaak zonder inkomen zitten. Zij betalen de huur van 

het kleine huisje wat per maand KES 1200 kost, ca. € 10,00. Oma leed enorm onder de situatie. Een baantje 

vinden lukt haar niet meer omdat de mensen haar te oud vinden. Kleren heeft Njimi niet, de enige broek 

die hij heeft is gerepareerd met ijzerdraad bij gebrek aan naald en draad. 

Wij hebben hen in januari opgenomen in het programma en geholpen met een stapelbed, compleet met 

matrassen, lakens, dekens en klamboe. Ook zijn er kleren voor Njime gekocht en krijgen oma en kleinzoon 

maandelijks en voedselpakket. Voor Njimi hebben we de schoolkosten voor onze rekening genomen. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/16066dony-marynjimi  

 

Francis Maengi woont in Donyo Sabuk op straat en is ook NIEUW in ons programma. Alhoewel de hulp aan 

hem tijdelijk is. Francis werd in 1982 in Matuu geboren. Als kind van 7 kreeg hij polio waardoor hij 

gehandicapt raakte aan beide benen.  Zijn ouders scheidden en het gezin viel uit elkaar. Zijn moeder 

vertrok richting Kyeleni, waar haar zus woont. Francis heeft de basisschool voltooid bij Joytown Primary, 

een school in Thika voor gehandicapte kinderen. Door geldgebrek kon hij niet naar Secundary school. Het 

leven in Kyeleni werd te benauwd voor Francis. Dagen alleen met niets te doen. In 2013 ging hij ervandoor 

en koos voor het straatleven in Donyo Sabuk. Via de gemeenschap had hij destijds een simpele rolstoel 

gekregen en voor eten was hij afhankelijk van wat mensen hem gaven. Slapen deed hij onder een afdakje in 

zijn rolstoel. Wij hadden hem al een aantal keer eerder gezien en zijn oude rolstoel stond op instorten en 

hij had dringend behoefte aan een nieuwe rolstoel. Begin februari hebben we via het APDK (Association 

Physically Disabled Kenya) een safari cruiser voor hem gekocht. Een rolstoel die uitermate geschikt is voor 

gebruik in ruraal gebied. Francis was de koning te rijk. Pogingen om hem te herenigen met zijn moeder en 

zus zijn mislukt. Francis wil zijn ‘vrije’ (straat-)leven niet opgeven voor een dak boven zijn hoofd en eten. 

We respecteren zijn keuze en hebben zijn moeder en zus bereid gevonden hem met regelmaat op te 

zoeken en van eten en kleding te voorzien.  

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/16067dony-francis-maengi  

  

Het vierde NIEUWE project waar we u mee naar toe willen nemen is onze kleine hartenbreker Deno. 

Deno, een koosnaampje voor Dennis Malombe(5) troffen we op 5 februari aan op straat. Een klein 

mannetje waar we op werden geattendeerd door onze marktkoopvrouw Anna. Deno leeft overdag op 

straat.  Zijn voorgeschiedenis, hoe kort ook, is triest. Zijn moeder is vijf maanden geleden met de 

noorderzon vertrokken en niemand weet waar ze is. De moeder is afkomstig uit Kitui en verhuisde met de 

kleine Deno naar Donyo toen hij ca. 3 maanden oud was. De stiefvader die nu voor hem zorgt, trok zich het 

lot van de moeder en baby aan en nam hen in huis. Er ontstond een relatie en ze trouwden. Wat hij niet 

wist, is dat zij ook met een andere man trouwde en met regelmaat heen en weer pendelde de baby in haar 

kielzog meesjouwend. Deno leeft al vanaf kleins af aan op straat. Zijn moeder bekommerde zich niet om 

hem en stond overal bekend als een enorme kenau. Zelfs de mannen in Donyo zijn bang voor haar omdat 

ze vecht als een man en een ruzie ook niet schuwt. Nadat zij plotsklaps verdween, is Deno bij zijn 
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stiefvader, de enige bekende die hij heeft, gebleven. Deze heeft moeite hem in het gareel te houden en 

krijgt hem niet naar school met als gevolg dat hij rondhangt met oudere straatkinderen. Zodra hij naar 

school werd gebracht nam hij de benen en we vermoedden dat daar iets heftigs gebeurd is. Onze prioriteit 

was het kind terug te krijgen op (een andere) school. Het straatleven is niets voor een vijfjarig jongetje. Het 

heeft weken geduurd voordat we hem eindelijk naar Tumaini Academy konden brengen en vanaf dat 

moment sloeg zijn leventje om als een blad aan de boom. Hij is weg van zijn juf, ging zonder enig probleem, 

zijn knuistje in haar hand, mee naar de klas. Inmiddels gaat hij nu ruim twee weken naar school en het gaat 

super. We werken hard aan zijn toekomst in nauwe samenwerking met school en zijn stiefvader. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/16068dony-deno-dennis-malombe  

  

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. Wilt u weten hoe het gaat met Mike Tyson? Of met Susan en haar broertjes en zusjes, de kinderen 

van mama Serah of onze oma’s die de zorg voor hun kleinkinderen dragen dan verwijzen wij u graag naar 

onze website voor meer informatie. We hebben nog stees een aantal gezinnen op wachtlijst die geholpen 

moeten worden en we hopen ook hen binnenkort te mogen begroeten in ons programma. Daarnaast zijn 

we druk bezig met het kijken naar projecten die inkomen kunnen opleveren voor een aantal van onze 

gezinnen en zijn we bezig met de mogelijkheden voor onderwijs voor onze moeders/oma’s. Vrouwen die 

vaak niet of nauwelijk onderwijs hebben gevolgd en waarvoor het hele belangrijk is om de basis Swahili, 

Engels en rekenen te kennen. Al is het maar om hun (klein-)kinderen te stimuleren en te kunnen helpen.  

Ook zijn we onlangs begonnen met ons ‘Life Skill Program’ op Kitambasya Primary School, een 

voorlichtingsprogramma waarbij gebruik gemaakt wordt van de twee handpoppen Mo en Mercy. Een 

voorlichting over alles wat met respect en normen en waarden te maken heeft. Op deze school zit een 

aantal van ‘onze’ kinderen  en binnenkort hopen we ook op andere basisscholen te kunnen starten. 

We hopen u in een volgende nieuwsbrief hierover meer te kunnen vertellen. Wij danken u voor uw steun. 

Fijn dat u erbij bent! 

Voor hen, door u, met ons! 

Tot de volgende nieuwsbrief!  

                         

http://www.circle4life.nl/projecten/16068dony-deno-dennis-malombe

