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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 18 – november 2016 

  

Van de drup in de regen. Nee, zult u zeggen het spreekwoord is andersom. Klopt, maar het is bewust 

omgedraaid om aan te geven dat het van de regen in Nederland naar de regen in Kenia flink heftig is. 

De regentijd is begonnen, helaas verlaat want normaal is dit eind oktober. We hebben er met de 

huisbezoeken flink last van. Soms staan we een half uur stil met de matatu (busje) omdat de wegen 

volledig onbegaanbaar zijn. Verder is het veel ploeteren door de bagger omdat zitten achterop de 

boda boda (brommer taxi) echt levensgevaarlijk is. Maar soms moeten we ook onze klimtocht 

stoppen omdat we er gewoon niet doorheen komen. 

Welkom bij de derde nieuwsbrief van dit jaar! We nemen u weer mee naar een aantal projecten, o.a. 

een nieuw project wat in september is opgestart en inmiddels goed op de rit is en een project wat we 

eind november pas aangemeld hebben gekregen maar zeer dringend hulp  nodig heeft. 

We hebben u ook droevig nieuws te melden. Afgelopen februari hebben we de dakloze, 

gehandicapte Francis (34) voorzien van een speciale safari cruiser rolstoel, geschikt voor de rurale 

gebieden waar hij woonde. Helaas is Francis op zaterdag 5 november om 20.00 uur verongelukt. Hij 

was op weg naar zijn broer in Magogoni maar werd onderweg door een vrachtwagen met oplegger 

overreden. Francis droeg geen reflectievest en de chauffeur heeft hem over het hoofd gezien. Francis 

overleed ter plaatse en is op 10 november in Kitui, zijn geboorteplaats, begraven. Maatschappelijk 

werkster Margarete Njeri en onze boda boda rijder David hebben namens Circle4life de begrafenis 

bijgewoond en we hebben de familie een donatie gegeven om de kosten voor de begrafenis te 

dekken. 

Maar eerst nemen we u even mee naar de activiteiten in Nederland.  

De statiegeldbonnen actie loopt nog in Alphen aan den Rijn. Bij Albert Heijn De Herenhof heeft de 

actie over de maand oktober een prachtig bedrag van € 200,00 opgeleverd. De cheque hiervan is in 

de winkel opgehangen om de klanten te laten zien wat voor mooie opbrengst dit is geworden. De 

actie bij Albert Heijn de Aarhof en Albert Heijn Ridderhof lopen tot eind van deze maand. We zijn 

uiteraard heel benieuwd wat dit gaat opbrengen. 

Begin 2017 staan we, als de verbouwing klaar is, met de statiegeldbox bij Albert Heijn Hogewey te 

Weesp.  

Begin oktober hebben we een presentatie mogen geven, in combinatie met de presentatie van onze 

ambassadeur, kinderboekenschrijver Gerard van Gemert, op de St.Jozefschool in Nederhorst den 

Berg. Stichting Circle4life is uitgekozen als goed doel voor de kerstmarkt op de school. De grote 

fotoborden staan her en der verdeeld door de school en op 21 december zullen wij ook op de 

kerstmarkt aanwezig zijn met een kraam met Keniaanse kerstspullen. De opbrengst van de 

kerstmarkt gaat naar de projecten. 
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Ook hebben we mooi nieuws te melden met betrekking tot de sponsoren. Zo heeft Stichting Poem 

besloten ons nog drie jaar te blijven sponsoren. We zijn hier heel blij mee. 

In de afgelopen maanden hebben we heel wat particulieren en ook aan paar bedrijven als nieuwe 

sponsor mogen verwelkomen. Fijn dat u ons steunt!  

En zijn we zeer verrast met een extra donatie door de Diaconie van de Hervormde Kerk. 

Bejaardenhuis Oversingel heeft ook dit jaar de collectes gesponsord aan Circle4life. Fijn dat  u 

allemaal zo mee helpt. Onze dank hiervoor. 

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

zijn. We stellen de nieuwe projecten aan u voor en een kleine selectie van d lopende projecten. Het 

zijn er te veel om allemaal afzonderlijk te vermelden. Wilt u over de andere projecten lezen dan 

verwijzen we u graag naar onze website. Onder het kopje ‘Projecten’ vindt u alle informatie. 

 

Pauline Mutete – NIEUW 

Hoeveel ongeluk kan een mens dragen. Toen we in september voor de eerste keer bij Pauline thuis in 

Kitambaasye kwamen konden we onze ogen en oren niet geloven. Een bouwval van een huisje waar 

de moeder met acht kinderen woonde. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri had haar in juni 

voor het eerst bezocht en bracht hen in als mogelijk nieuw project.  

De man van Pauline was in mei 2015 overleden. Voor meer details verwijzen we u graag naar het 

project op de website. Een aantal weken na zijn overlijden is het huis tot op de grond toe afgebrand 

en was alles wat ze bezaten in vlammen opgegaan. Pauline bleef met acht kinderen in de leeftijd van 

14 tot 4 jaar oud achter. Buren hebben de hoofden bij elkaar gestoken en de handen uit de mouwen. 

In een mum van tijd stond er een provisorisch, van klei, gebouwd huis. Pauline vecht om te overleven 

met haar kinderen. In oktober hebben we een twee-kamer huis voor haar gebouwd en hebben ze 

twee stapelbedden compleet met matrassen, lakens, dekens en klamboe’s ontvangen.  

De oudste twee en jongste twee kinderen wonen bij Pauline. De overige vier zijn, tijdelijk, bij een 

kindertehuis uit de buurt opgenomen omdat het voor Pauline zo eenvoudiger is om alle mondjes te 

voeden. Circle4life heeft Pauline geholpen met zaden en kunstmest en maandelijks krijgt ze een 

voedselpakket, wat tijdens de schoolvakanties als ook de andere vier kinderen thuis zijn, verdubbeld 

wordt. 

Voor meer informatie zie: http://www.circle4life.nl/projecten/16071KITA-Pauline-Mutete   

                                                                                                                                                                                        

Pius Nzomo – NIEUW 

Op de een na laatste dag van het werkbezoek aan Kenia hebben we nieuwe intake gesprekken 

gevoerd met een aantal mogelijke nieuwe projecten. 

Een ervan is Pius. We zijn wel gewend aan heftige situaties en zware omstandigheden maar het leven 

van de zesjarige Pius was ronduit schokkend. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri had de 

moeder bij toeval ca. een maand geleden op de weg gezien met het jongetje. Na een kort gesprek 

beloofde zij de moeder een keer langs te komen. Vandaag was dus de dag. Pius is de jongste van vier 

kinderen. Zijn oudste broer en zus wonen bij hun oma in Tala omdat de moeder hun schoolkosten 

niet kan betalen en moeite heeft met eten op de plank te krijgen. Pius van zes woont dus met zijn 

http://www.circle4life.nl/projecten/16071KITA-Pauline-Mutete
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broertje Charles van acht bij moeder op de compound van de andere oma. 

Pius werd in 2010 thuis geboren en bleek een aangeboren afwijking aan twee handjes en een voetje 

te hebben. Toen hij wat ouder werd bleek hij ook een ernstige oogaandoening te hebben. Geld voor 

behandeling hadden de ouders niet. 

De vader heeft een ongeluk gehad en heeft hierbij hersenletsel opgelopen en is sinds die tijd niet 

meer aanwezig in het gezin. Hij heeft de kuierlatten genomen. De moeder staat er alleen voor dus.  

Vier maanden terug heeft Pius malaria gekregen en daarna begon de narigheid. Hij kreeg een soor 

zweren rondom zijn mond en zijn ogen, die al steeds slechter werden, zijn ontstoken en hij ziet bijna 

niets meer. Hij heeft dan ook heel dringend hulp nodig. 

We hebben onze procedure van onderaan op de wachtlijst komen voor hem overboord gezet. Pius 

heeft onze hulp meer dan nodig. Als we nu niets doen, loopt hij het risico ook nog blind te worden. 

We hopen met uw steun hem te kunnen helpen en mocht u hem extra willen steunen dan willen we 

u vragen om uw bijdragen over te maken naar NL12INGB0005368172 t.n.v. Stichting Circle4life o.v.v. 

Pius 

Voor meer informatie zie http://www.circle4life.nl/projecten/16073MAEN-Pius-Nzomo  

 

Onesmus Musyoki  zit sinds 2014 in ons sponsorprogramma. U kent hem vast nog wel. De altijd 

goedlachse jongen die met fibular hemimelia is geboren. Een genetische afwijking waardoor zijn 

rechteronderbeen niet is meegegroeid. Sinds januari 2015 woont Onesmus in revalidatie kliniek Ol 

Kalou waar hij behandeld wordt. Hij heeft al een operatie gehad en in januari 2017 staat de tweede 

operatie op de planning. In september is Onesmus, door de Italiaanse specialisten die voor 

Rehabiliton Centre Ol Kalou werken, onderzocht en is besloten dat hij een been-besparende operatie 

gaat krijgen. Hierbij wordt een metalen constructie op zijn bot aangebracht en moet per dag het bot 

opgerekt worden. In totaal moet er eenlengte van 17cm worden opgerekt. Een langdurig maar vooral 

pijnlijk proces. Onesmus weet van de operatie af en in november hebben we schriftelijk toestemming 

gekregen van zijn ouders voor de operatie. Naar verwachting gaat het ca. 2 jaar duren voordat hij 

normaal kan lopen. Wilt u meer weten over Onesmus en zijn familie?  

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki  

                                                                                                                                                                                                    

Alex Maluni de vader van tweeling Faith en Mercy, de tweeling met de klompvoetjes die eind 2012 in 

ons programma zijn opgenomen.  

Na vier jaar in het revalidatie centrum Ol Kalou gewoond te hebben en behandeld te zijn is het voor 

Faith nog niet afgelopen. Bij de jaarlijkse onderzoeken en controles door de Italiaanse doktoren is 

geconstateerd dat van een voet de pezen vergroeid zijn waardoor haar voet weer dreigt terug te 

draaien. Faith zal in januari 2017 opnieuw geopereerd moeten worden om de pezen van elkaar te 

halen en zal in 2017 nog behandeld moeten worden. Zusje Mercy gaat beter maar blijft ook het 

komende jaar in het revalidatiecentrum. Zij zal alleen nog fysiotherapie krijgen en zal de steun en 

toeverlaat voor haar tweelingzusje zijn. De sponsoring voor de middelbare school voor zus 

Anastaccia (zelfde afwijking maar uitbehandeld) stopt in januari 2017. De ouders zijn in staat dit zelf 

op te brengen. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/12025KYEL-Alex-Maluni  

http://www.circle4life.nl/projecten/16073MAEN-Pius-Nzomo
http://www.circle4life.nl/projecten/12025KYEL-Alex-Maluni
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Joseph Elim en zijn vrouw Eunice zitten in het sponsorprogramma sinds 2013. Afkomstig uit Turkana 

en gevlucht voor het geweld van rebellen kwamen zij destijds in Donyo terecht. Door de problemen 

met verschillende stammen werden ze ook daar niet direct geaccepteerd en kon Joseph via tijdelijke 

baantjes met moeite het gezin onderhouden. We ondersteunen met onderwijs en voedselpakket. 

Joseph en zijn vrouw zijn enorm betrokken en pakken alles aan. Joseph is als enige man uit de 

programma’s aanwezig bij onze bijeenkomsten over de solar lampen en energiezuinige jiko’s, 

kooktoestellen, en is ook al enige fanatiek in het sparen. Hij heeft in oktober zijn spaargeld 

opgevraagd en met een kleine lening via Circle4life heeft hij een stuk grond gehuurd voor een jaar en 

zelf zaden en kunstmest gekocht. Hij wil op deze manier hard werken aan een toekomst zonder hulp. 

Hij is op de goede weg. In januari 2017 stopt het voedselsupport aan hen. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/13031DONY-Joseph-Elim  

                                                                                                                                                                               

SILA – Sakha Ik’sasa Lethu Aftercare, is een non profit organisatie die momenteel 29 kinderen uit de 

sloppenwijk Umlazi bij Durban, Zuid Afrika 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. 

Ook buiten school om (schoolvakanties) worden hier activiteiten georganiseerd om de kinderen van 

straat te houden. Oprichtster Nomathemba Sibiya is dagelijks op het project aanwezig en zoekt  

momenteel, met onze hulp, sponsoren in Zuid Afrika om haar maandelijkse kosten op te vangen. 

Circle4life heeft haar opgestart met de benodigde lesmaterialen, voedsel en meubelen en 

sportspullen. Het project loopt in ieder geval tot juni 2017 door.  

 

     

 

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

lopen. Wilt u weten hoe het gaat met Charles Musyoki gaat. Ons jongetje wat in 2014 nog niet kon 

praten? Of met Susan, haar moeder, broertje en zusjes, of met Kevin Johanna uit sloppenwijk 

Kiandutu of oude vader Waweru (87) met zijn twee tienerkinderen, 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. 

Voor 2017 hebben we het volwassen onderwijs op de planning staan (helaas door drukte door 

moeten doorschuiven)en gaan we de mogelijkheden uitzoeken 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.  

 

Als laatste willen we u graag nog even meenemen naar de Xmas Fun Day die we op zaterdag 26 

november georganiseerd hadden voor veertig kinderen uit de projecten van Circle4life. Kinderen 

http://www.circle4life.nl/projecten/13031DONY-Joseph-Elim
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afkomstig uit rurale gebieden die nog nooit kerst gevierd hadden, werden nu in het zonnetje gezet. 

Een kerstmuts bij aankomst en limonade en speculaas (gesponsord door Albert Heijn de Aarhof). Als 

eerste gingen ze decopatch kersthangers beplakken voor thuis en daarna werden er kerstkaarten 

gemaakt. Haasbeek Herenhof Alphen aan den Rijn had het papier voor de kaarten gesponsord en er 

werd druk geplakt, geknipt en getekend. Kaarten met een koortje eraan om thuis op te hangen en 

een kerstkaart voor de Circle4life sponsoren. Houd uw brievenbus in de gaten, ze gaan binnenkort op 

de post! De dag werd afgesloten met frites en een smokey (rookworstje) en alle kinderen kregen een 

kerstsok mee gevuld met het Albert Heijn Sinterklaaskwartet, een potlood en gum, een 

vingerpoppetje en een kerstzuurstokje.  

Wij danken u voor uw steun en wensen u een mooie decembermaand toe en alvast fijne feestdagen! 

Fijn dat u erbij bent! 

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

                         


