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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 17 – juli 2016 

  

Terwijl de zweetdruppeltjes zich over ieders rug een weg naar beneden vinden, probeer ik me voor 

te stellen hoe dat is om, buiten het regenseizoen om, iedere dag het hoofd te bieden aan deze hitte. 

Waar wij met drie tropische dagen al zuchten en steunen, weten de mensen in Kenia niet beter dan 

dat dit zo hoort. Wat heeft het voor zin je druk te maken om warm weer.  

Welkom bij de tweede nieuwsbrief van dit jaar. 

Momenteel  is het winter in Kenia. Niet een winter zoals wij kennen maar een winter met 

temperaturen rond de vijfentwintig graden en eindelijk een droge periode na heel veel regen. 

Ons werkbezoek aan Kenia in mei had dan ook ernstig te lijden onder de hevige regen en modder.  

We geven u in het kort een overzicht van een aantal van onze projecten maar we beginnen met een 

update over de activiteiten hier in Nederland. 

Op 1 juni heeft het vierde sponsordiner bij Tapasrestaurant Proto in Alphen aan den Rijn 

plaatsgevonden. Een enorm geslaagde avond met de grootste opkomst tot nu toe. In totaal mochten 

we 69 betalende gasten op de lijst schrijven. Per couvert ging € 15,00 naar de projecten van stichting 

Circle4life. De reacties waren heel positief en de sfeer was geweldig. Ook nu werd de Prosecco 

gesponsord door Albert Heijn De Aarhof. Volgend jaar vieren we het eerste lustrum en hopen we dat 

we alle vier de restaurant locaties van Proto, totaal 160 personen, kunnen vullen. We gaan 

binnenkort brainstormen over deze feestelijke avond waarbij u zeker iets speciaals kunt gaan 

verwachten.  De avond werd helemaal feestelijk toen we uit handen van Henk van de Meent van 

Rotary Club Nieuwkoop een mooie cheque t.w.v. € 500,00 mochten ontvangen. 

Op Koningsdag hebben we voor het derde opeenvolgende jaar bij Parkkunst gestaan met een mooie 

verzameling aan Keniaanse spullen, waaronder prachtige manden en tassen (nieuw binnen uit Kenia), 

zeer kundig gemaakte ijzerdraad motoren en fietsen en stoffen poppen met baby en halstasjes voor 

kinderen in de vorm van een Afrikaans poppetje. Helaas was het vreselijk koud en nat en viel de 

opbrengst tegen. De dag daarentegen werd geheel goedgemaakt door een waanzinnig mooie actie 

van het management van het Parktheater. Hierbij werden  de kunstwerkjes, die door cursisten van 

het ‘mini-muizen-project’ waren gemaakt, te koop aangeboden en de opbrengst ging naar de 

projecten van Circle4life. 

De sponsoring door de kleutergroepen van PCB Het Baken heeft dit schooljaar het prachtige bedrag 

van €407,08 opgeleverd en ook Basisschool Sweelinck heeft ons voor het tweede jaar flink geholpen 

met een totaal sponsoring van € 1.500,=. In september gaan we de ondergrondse waterleiding met 

put afmaken zodat de gesponsorde watertank nu ook echt in gebruik genomen kan worden. Fijn om 

te horen dat jullie ons ook in het nieuwe schooljaar blijven steunen! 

Ook particuliere acties met verjaardagen leverden mooie bedragen op! Onze dank hiervoor. 
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En onze eerste statiegeldbonnenactie in Weesp is een regelrecht succes. Twee maanden mocht onze 

statiegeldbox bij Albert Heijn Achtergracht Weesp staan. Daarna was het bonnen aanslaan en 

werden we zeer verrast door de opbrengst van € 678,40. Hartelijk dank aan alle Albert Heijn klanten 

die hieraan meegedaan hebben. We zijn druk bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie voor de 

komende maanden. Heeft u een idee? Laat het ons weten! 

In oktober staan we bij de drie filialen van Albert Heijn in Alphen aan den Rijn met onze 

statiegeldboxen en op 21 september vindt u ons op de grootste jaarmarkt van Nederland te Alphen 

aan den Rijn. Onze stand bevindt zich als goed doel bij de curiosa en boekenkramen in de 

Stevinstraat. 

Via veel bedrijven hebben we een mooie (eenmalige of jaarlijkse) donatie mogen ontvangen. Wij 

willen u hiervoor hartelijk danken. Het zijn te veel namen om afzonderlijk te benoemen. 

Graag nemen we u mee naar een aantal projecten waar we afgelopen maanden druk mee geweest 

zijn. Ook nu weer een greep uit een aantal omdat het ondoenlijk is alles te vermelden. Alle projecten 

zijn op de website bijgewerkt en u kunt ‘uw’ project dan ook zelf opzoeken en inzien. 

 

Catherine hebben we ‘losgelaten’ in 2014 en sinds die tijd regelt ze zelf het eten en de schoolkosten 

voor haar kinderen. Totdat we midden mei een alarmerend telefoontje van Catherine kregen. Een 

deel van het in 2012 nieuw gebouwde huis was door de enorme regen en modder gaan scheuren. 

Een paar dagen later storrte een deel van de muur van de slaapkamer aan de kant van de kinderen 

in. De cement/klei constructie was door de regen op gaan lossen en spoelde weg. In juni, na de 

hevige regen, heeft onze fundi het huis weer veilig opgebouwd. Alle muren zijn gladgetrokken met 

cement en er zijn langere golfplaten op het dak geplaatst om het water af te voeren. Helaas heeft 

een van de geiten het instorten van de muur niet overleefd doordat ze hier onder terecht kwam. 

Catherine is enorm dankbaar dat we haar en haar kinderen weer een veilig huis hebben kunnen 

bieden.  

Voor meer informatie zie: http://www.circle4life.nl/projecten/12013bari-catherine   

                                                                                                                                                                                        

Kevin Johanna, u kent hem vast nog wel de nu twaalfjarige Kevin afkomstig uit de sloppenwijk 

Kiandutu bij Thika. Een gezin wat we vanaf 2014 op weg helpen naar een betere toekomst. Broer 

Jozephat heeft vorig jaar zijn opleiding tot lasser met succes afgerond en kan zijn certificaat ophalen. 

Kevin heeft in 2014 de school in de sloppenwijk afgemaakt en zit sinds 2015 op een privé school. 

Engels is hier de spreektaal maar dat blijkt een enorm probleem. Vorig schooljaar zat Kevin in groep 4 

en vanwege zijn leeftijd mocht hij in januari door naar groep 5. Helaas blijkt dit te hoog gegrepen en 

hebben we hem bij aanvang van de tweede termijn terug moeten plaatsen in groep 4. Kevin spreekt 

na ruim anderhalf jaar nog steeds geen Engels en ook Swahili, wiskunde en de overige vakken blijken 

een probleem. Hij is ver achter en kan niet meekomen.  In augustus gaan we kijken naar een andere 

oplossing en hopen we dat we hem het belang van onderwijs nogmaals duidelijk kunnen maken maar 

ook dat hij er voor wil vechten. In overleg met school is besloten hem in de schoolvakantie niet terug 

te laten gaan naar de sloppenwijk omdat hij daar terugvalt in het oude patroon. Hij zal de 

schoolvakantie in augustus naar alle waarschijnlijkheid door gaan brengen bij zijn oudere broer en 

http://www.circle4life.nl/projecten/12013bari-catherine
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schoonzus in Thika.  

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

 

Serah Kavulli  zit sinds 2014 in ons sponsorprogramma. Een hardwerkende alleenstaande moeder 

van vier kinderen. Dagelijks staat ze om twee uur op, kookt eten voor haar kroost en vertrekt rond 

drie uur van huis en loopt 2 uur naar de dichtstbijzijnde grote weg. Daar wordt ze opgepikt door de 

bus van Del Monte om vervolgens van zes uur op de ananasvelden te werken tot vier uur. Dan 

herhaalt zich de rit in omgekeerde volgorde. ’s Avonds om half acht is ze thuis. Circle4life heeft haar 

geholpen met een nieuw huis en bedden en ook de schoolkosten nemen wij voor onze rekening. 

Maandelijks ontvangt het gezin een basis voedselpakket en Serah gebruikt haar kleine salaris (soms 

maar € 20,00 per maand na aftrek van allerlei kosten van de werkgever) om groente en andere 

benodigdheden voor haar kinderen te kopen.  

Van het weinige wat ze verdient weet ze nog kleine bedragen te sparen of te investeren in 

verbeteringen in haar huis. Zo heeft ze in mei een gordijn gekocht wat voor de deur naar de 

slaapkamer (draait ze altijd op slot) hangt en heeft ze een soort muskietengaas gemaakt voor het luik 

in de woonkamer. In juni heeft Serah een kooktoestel, de traditionele Jiko maar dan een 

energiezuinige uitvoering, ontvangen via een particuliere donatie. De werking is uitgelegd en 

dankbaar kookt ze nu op dit toestel. Ze bespaart hiermee 50% op kosten voor hout. Zoontje Eric, die 

vorig jaar via een geweldig sponsoractie via Facebook geopereerd werd aan staar, is afgezwaaid in de 

kliniek. Hij heeft zijn laatste controle gehad en zijn zicht is 100%. Onze dank voor uw hulp aan dit 

jongetje is enorm! Dankzij u is hem een leven in duisternis bespaard en werkt hij hard op school aan 

zijn toekomst, samen met zijn tweelingbroer en zusjes. 

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

                                                                                                                                                                                                    

DENNIS MALOMBE (DENO) van straatkind naar schoolkind! In mei konden we dit prachtige bericht 

plaatsen op onze website en facebook pagina. Helaas ging het in Donyo anders dan verwacht maar 

achteraf gezien hadden we niet beter kunnen wensen. Met veel pijn en moeite had maatschappelijk 

werkster Margarete Njeri het voor elkaar dat Deno naar Tumaini Academy in Donyo Sabuk ging. Hij 

had een enorme klik met de juf en ging met plezier. Totdat we via school hoorden dat hij met 

regelmaat niet verscheen en ook ’s avonds op straat zwierf. Zijn stiefmoeder liet hem aan zijn lot 

over en waste zijn schoolkleren niet. Deno schaamde zich op school. En ineens was hij weg. Via de 

stiefvader hoorden we dat de oma hem had opgehaald en meegenomen naar Kitui, zo’n 4 uur reizen 

met een matatu (taxibusje) vanaf Donyo. 

 Via via hebben we haar telefoonnummer weten te krijgen en zijn we afgereisd naar Kitui. Een grote 

verrassing wachtte ons daar want het was niet de oma maar een oud-tante die in samenwerking met 

een bevriende politie agente uit Donyo Sabuk de kleine jongen had weggehaald. De familie moest 

met lede ogen toezien hoe het steeds slechter was gegaan vanaf dat Deno baby was en in Donyo van 

de een naar de ander werd gesjouwd. De oud-tante (een vrouw van nog geen 40) was een jongere 

zus van Deno’s oma en wist van het leven van het kind en de moeder die met de noorderzon 

vertrokken was.  

Zij woont met man en kinderen (10 jaar en 5 maanden) in Soweto, een buitenwijk van Kitui en heeft 

http://www.circle4life.nl/projecten/14046kian-kevin-mzomo-johanna
http://www.circle4life.nl/projecten/14053kita-serah-kavuli
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Deno in huis genomen waar hij nu opgroeit met de andere twee kinderen. Hij gaat samen met de 

oudste dochter naar Bridge International School en tante Christine is bereid Deno op te voeden als 

haar eigen zoon. Circle4life ondersteunt haar met de schoolkosten en toebehoren. Uiteraard is dit 

het verhaal in een notendop. Het volledige verhaal vindt u op onze website. In september gaan we 

hen bezoeken om te kijken hoe het gaat. 

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

   

Kitambaasya Primary School is vorig jaar gesponsord met een 10.000 liter watertank. Iets wat hard 

nodig was om de kinderen die vaak uren moeten lopen voordat ze op school zijn van drinken te 

kunnen voorzien. De regengoten rondom het dak zijn aangelegd en mondden uit in de tank. Het 

enige wat nog ontbrak was de ondergrondse aansluiting op een ondergrondse betonnen put met 

kraan. De reden dat dit ondergronds moet gebeuren is dat de tank door omwonenden leeg gehaald 

wordt als de kraan boven de grond zit en zo aan zijn doel voorbij schiet. Het was de bedoeling dat de 

ouders gezamenlijk de kosten voor de aanleg ondergronds zouden bekostigen. Helaas is dit niet 

gelukt omdat veel ouders maar net hun hoofd boven water kunnen houden. Ook een wisseling in het 

management van de school bracht geen oplossing en we hebben nu onze fundi gevraagd ons van een 

offerte te voorzien zodat we eind augustus de watertank klaar hebben voor gebruik. Als de scholen 

begin september weer van start gaan kan het (door zuiveringsmiddel toe te voegen) water voor 

consumptie gebruikt worden. Ook wordt het water gebruikt voor handenwasprojecten en het koken 

door moeders op school. 

Het poppenproject wat we op deze school zijn gestart is een enorm succes. We counselen de 

groepen 6, 7 en 8 op gebied van voorlichting, wat er gebeurt met je lichaam als je een puber wordt, 

over respect en andere onderwerpen zoals de gevaren van drugs en alcohol komen ter sprake. Het 

interactieve met de poppen Mo en Mercy maakt gesprekken zeer levendig en houdt de aandacht er 

goed bij. Met de leiding van de school is afgesproken dat we aan het eind van iedere maand op 

school komen.  Een mooi project waarvan we hopen dat het uiteindelijk bij mag dragen aan 

verantwoorde jongeren in Kenia. 

 

                                                                                                                                                                               

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

lopen. Wilt u weten hoe het gaat met Kennedy? Of met Onesmus  en zijn broertje en zusjes (midden 

maart heeft Onesmus er een zusje bij gekregen; Ellen Ndungwa – de moeder was door verouderde 

anti-conceptie zwanger geraakt), de kleinkinderen van oma Jane of met Beatrice en David, twee van 

de vier weeskinderen uit ons programma, dan verwijzen wij u graag naar onze website voor meer 

informatie. We hebben nog steeds een aantal gezinnen op de wachtlijst die geholpen moeten 

worden en we hopen ook hen binnenkort te mogen begroeten in ons programma. Zo gaan we eind 

augustus beginnen met de (her-)bouw van het huis voor het gezin waar Lilian uit Baringo woont. Ook 

http://www.circle4life.nl/projecten/16068dony-deno-dennis-malombe
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hopen we in augustus/september meer uit te kunnen zoeken over de mogelijkheden voor onderwijs 

voor onze moeders/oma’s. Vrouwen die vaak niet of nauwelijk onderwijs hebben gevolgd en 

waarvoor het heel 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 in gesprek met een opvang in Umlazi bij Durban, Zuid Afrika over mogelijke 

ondersteuning.  SILA is een non profit organisatie die momenteel 29 kinderen uit de sloppenwijk 

Umlazi opvangt na schooltijd om zo te voorkomen dat de kinderen in de criminaliteit verzeild raken 

of in aanraking komen met drugs en drank. De kinderen krijgen hier remedial teaching in Engels en 

Wiskunde maar ook sport en spel staat op het programma en traditionele dans. De kinderen, die 

vaak geen eten hebben thuis, krijgen hier iedere dag lunch. Naar verwachting kunnen we u in onze 

eerstvolgende nieuwsbrief meer vertellen hierover.  

Wij danken u voor uw steun en wensen u een goede zomer toe! Fijn dat u erbij bent! 

Voor hen, door u, met ons! Tot de volgende nieuwsbrief!  

                         


