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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 19 – voorjaar 2017 

  

De Keniaanse zomer is overgegaan in herfst en hopelijk gaat er deze maand wat regen vallen. Ook in 

Kenia is de droogte immens en hebben de gezinnen in onze projecten erg te lijden (gehad) onder de 

droogte. Oogsten zijn mislukt en met name voor de gezinnen die in de berggebieden wonen omdat 

water daar zo mogelijk nog schaarser is dan voor de mensen die bij een ‘stad’ of rivier wonen. Er is 

gewoonweg geen water en zonder water groeien de mais en bonen niet. Gevolg: alle noeste arbeid 

van land bewerken, inzaaien, opkweken en uiteindelijk doorgroeien tot mooie maiskolven of 

bonenplanten is mislukt. Geen eten maar ook geen inkomsten! Veel van de gezinnen hebben hun 

zuurverdiende geld, of zelfs geleende geld, hierin gestoken en zijn dus alles kwijt. 

We hebben dan ook besloten dat we de gezinnen die een eigen stuk grond hebben om te verbouwen 

gaan helpen met een extra donatie van zaden en kunstmest.  

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van dit jaar! Het jaar 2016 is mooi afgesloten. We hebben vrijwel 

hetzelfde kunnen doen als het jaar daarvoor maar ook geinvesteerd in long term planning. Tenslotte 

hebben we bijna zestig kinderen die via ons onderwijs volgen maar ook kinderen die iedere maand 

afhankelijk zijn van ons voor hun medische zorg. En om dit de komende jaren te garanderen is 

investeren noodzakelijk. Alle vaste kosten zijn dan ook gegarandeerd nu voor de komende twee jaar. 

Ook over het jaar 2016 heeft Administratie en Belastingkantoor Van der Leden weer belangeloos 

het jaarverslag gemaakt. U heeft de link hiervoor ontvangen in januari. Onze dank voor jullie inzet! 

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

De statiegeldbonnen actie heeft zich uitgebreid. Naast de drie deelnemende AH filialen in Alphen 

aan den Rijn heeft ook de nieuwe AH aan de Hogewey in Weesp toegezegd mee te willen doen. Bij de 

vestigingen in Alphen aan den Rijn staan we weer op de planning voor de maand september. In 

Weesp is dit de maand april. Rijn.  

Op 21 december zijn we het Goede Doel geweest in de kerstactie van de Jozefschool uit Nederhorst 

den Berg. Een kerstmarkt waarbij alle klassen zich ingezet hebben en klassikaal gemaakte spullen 

verkochten aan (groot-)ouders en verzorgers. De eerste tussenstand was € 1292,00. Ook Circle4life 

stond met een kerstkraam op de markt. De dag erna vond er nog een diner plaats op school waarbij 

de ouders dinerbonnen konden kopen.  

De uiteindelijke opbrengst was € 1739,34. Van dit mooie bedrag hebben voor het gezin van Pius(6) 

een nieuw twee-kamer huisje kunnen bouwen en bedden, beddengoed en klamboe’s gedoneerd. 

Wat een geweldig initiatief en wat een mooi resultaat! 

De Topmavo in Alphen aan den Rijn heeft Circle4life samen met Edukans gekozen als Goede Doelen 

voor hun project ‘Samen voor een ander’. Deze actie loopt van Kerst tot Pasen. Op 31 maart heeft de 

sponsorloop op het athletiekterrein van AAV36 plaatsgevonden. Alle leerlingen uit de klassen 1 en 2 

hebben hun rondjes gelopen en de opbrengst gaat ook naar de gezamenlijke projecten. Op 13 april 
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volgt de overhandiging van de cheque. We zijn heel benieuwd. Ook met deze opbrengst kunnen we 

wat moois gaan doen. We hebben nog een zeer dringend gezin ‘in de wachtkamer’ zitten voor het 

bouwen van een huisje. We vertellen hier meer over bij onderstaande projecten. 

Verder heeft chemicalienbedrijf MAVOM B.V. uit Alphen aan den Rijn een actie opgezet. Zijn hebben 

een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder hun klanten en per ingevulde en teruggestuurde 

enquete wordt € 5,00 gedoneerd aan Circle4life.  

Verder kunnen we met veel trots en dankbaarheid melden dat naast GAC Global Solutions B.V. ook 

de divisie GAC Business Solutions B.V. sponsor is geworden en zullen we daar in mei een presentatie 

geven. 

Verder willen we u graag informeren over het ophanden zijnde sponsordiner.  

Voor het vijfde opeenvolgende jaar zal het sponsordiner plaatsvinden bij Proto Tapasbar en 

restaurant. De datum hiervoor is 14 juni 2017. Omdat het ons eerste lustrum wordt, zullen we er een 

heel bijzondere avond van maken. We zijn dan ook heel blij dat ook nu weer medewerking wordt 

verleend door Albert Heijn De Aarhof om deze avond onvergetelijk te maken, zij sponsoren het 

welkomstdrankje. Danjil Tahumena, bekend van The Voice of Holland 2015, zal de avond muzikaal 

ondersteunen door drie optredens. U kunt voor drie verschillende tijden reserveren voor het ook nu 

weer zeer afwisselende menu. De prijsvan € 39,50 hebben we gelijk kunnen houden aan die van vorig 

jaar. En er gaat per menu € 15,00 naar de projecten van Circle4life in Kenia. Meer informatie vindt u 

in de uitnodiging die u een dezer dagen zult ontvangen. 

Ook zal er dit jaar een sponsordiner in Weesp worden gehouden en wel bij Restaurant Aaltje. De 

datum hiervoor is nog niet exact bekend maar zal vermoedelijk eind juni zijn. Meer informatie 

hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

Circle4life zal verder nog op 27 april, Koningsdag, op Parkkunst Alphen aan den Rijn aanwezig zijn 

met een grote kraam vol prachtige Keniaanse spullen. Alles wat hier verkocht wordt gaat naar de 

projecten van de stichting. 

Dan is het nu tijd om u mee te nemen naar een aantal projecten waar we afgelopen maanden druk 

mee geweest zijn. Een kleine selectie van de 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 

onzewebsite. Onder het kopje ‘Projecten’ vindt u alle informatie. 

 

Uamani Primary School en Kitambaasye Primary School  

Vorig jaar zijn we gestart met voorlichting aan de hogere klassen in de basisschool in Kitambaasye. 

Eind vorig jaar werd dit uitgebreid met de klassen van Uamani Primary School. Maatschappelijk 

werkster Margarete Njeri en Victor Muindi (van DISC Initiatives) geven aan de hand van de 

handpoppen Mo, Mercy en Mr. Marley voorlichting aan de groepen 6, 7 en 8. De voorlichting is hard 

nodig. Kinderen krijgen thuis nauwelijks of geen voorlichting. 

In januari zijn we weer gestart met het programma voor dit schooljaar. In overleg met de 

leerkrachten mochten de kinderen zelf onderwerpen aandragen waar ze over willen praten. Dit jaar 

krijgen ze voorlichting maar kunnen ze ook vragen stellen en meepraten over onderwerpen als 

HIV/aids, je lichaam en de veranderingen, volwassen worden, sexualiteit, relaties, liefde, bepalen van 
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doelstellingen, zelfrespect maar ook respect naar anderen. Een keer per maand wordt op beide 

scholen de voorlichting gegeven en de sessies tot nu toe waren zeer positief. De kinderen kwamen 

met vragen en doen goed mee. Zelfs de leerkracht bleef erbij (vorig jaar bij het onderwerp 

veranderingen in je lichaam was de leraar ineens spoorloos) 

Voor informatie zie ook: http://www.circle4life.nl/algemene-berichten/20170227-mo-mercy-en-mr-

marley  

                                                                                                                                                                                        

Pius Nzomo  

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij het gezin van Pius aan u voorgesteld. Een trieste geschiedenis 

waar onze hulp meer dan nodig was. Meteen na ons werkbezoek in november is maatschappelijk 

werkster Margarete Njeri met Pius, samen met zijn moeder Beatrice, naar het ziekenhuis gegaan en 

is medische hulp gestart. Het gaat goed met de ogen van Pius en hij heeft geen blijvende schade van 

de ontsteking. Ook de infecties zijn na de medicatie verdwenen. In december is al een start gemaakt 

met Occupational therapy, bezigheidstherapie, waarbij de motoriek van Pius wordt getraind. Hij leert 

bouwen met blokjes maar ook hoe hij een pen kan vasthouden en kan leren schrijven. Omdat zijn 

rechterhand slechter is dan de linker is besloten om hem te trainen om links te gaan schrijven. 

Pius is een doorzettertje en gaat met veel plezier naar de therapie. Ook is hij, samen met zijn broertje 

Charles, in januari gestart op basisschool Tumaini Academy in Maendeleo. 

In januari zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw huis. Dit is 

inmiddels gebouwd en ook zijn de vloeren gestort en is er een stapelbed geplaatst met matrassen, 

dekens, lakens en klamboe. De kinderen waren uitgelaten, ze konden niet wachten totdat ze in hun 

nieuwe huis en bed konden slapen. Dankzij een prachtige sponsoractie door de Jozefschool uit 

Nederhorst den Berg hebben we het huis voor hen kunnen bouwen. Onze dank hiervoor! 

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. Voor afgelopen januari stond er weer een operatie gepland. 

Niet de operatie die we gehoopt hadden maar deze operatie was nodig omdat pezen in zijn been aan 

elkaar vergroeiden. Omdat dit de voortgang in het proces belemmerde moest hij hieraan geholpen 

worden. Gevolg is dat hij nu weer voor zes maanden in het gips moet. Dit wordt wekelijks gewisseld 

en hierdoor mag hij de vakantie in april ook niet thuis doorbrengen. De geplande operatie is 

doorgeschoven naar januari 2018. Verder zijn we gestart met geboortebewijzen voor Onesmus en 

zijn zusjes en broertje omdat deze straks noodzakelijk zijn voor de schoolexamens in groep 8.  

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

                                                                                                                                                                                                    

Kennedy Musila  is de nu negentien jarige ‘alleen op de wereld’ jongen die als vijftienjarig jochie in 

ons programma kwam. Zijn moeder verdween spoorloos en had het huis leeggehaald toen Kennedy 

http://www.circle4life.nl/algemene-berichten/20170227-mo-mercy-en-mr-marley
http://www.circle4life.nl/algemene-berichten/20170227-mo-mercy-en-mr-marley
http://www.circle4life.nl/projecten/16073MAEN-Pius-Nzomo
http://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki


 
4 

naar school was. Een vader die hem niet wilde en voor zijn nieuwe vrouw en gezin koos en hem er 

niet bij wilde hebben. Hij leefde in mensonterende omstandigheden. Via de oma van Anthony (red. 

project Anthony Ndolo) kreeg hij een klein stukje land en Circle4life heeft hier voor hem een 

eenkamerhuisje op gebouwd. Compleet met bed, matras, beddengoed, klamboe en solarlamp. 

Omdat Kennedy zijn school niet af kon maken omdat hij daar geen geld voor had en nu te oud was 

om terug te gaan, heeft hij in 2016 een beroepsopleiding tot timmerman via ons mogen volgen. En 

met goed resultaat. Hij slaagde in november voor de opleiding. Het vinden van een passende baan 

bleek echter een groot probleem. Je mag dan wel je diploma op zak hebben maar je hebt geen 

enkele ervaring. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft hierop de stoute schoenen 

aangetrokken en ging met onze vaste fundi voor de bedden in gesprek. Deze heeft met zijn baas 

overlegd en vanaf januari krijgt Kennedy nu een zes maanden stage (tegen betaling) bij onze vaste 

timmerman. Kennedy krijgt alleen maar complimenten vanwege zijn enorme drive en inzet. Hij werkt 

zes dagen in de week en ondanks de grote afstand die hij dagelijks moet afleggen is hij nog geen dag 

te laat gekomen. Over wilskracht gesproken. 

Als alles meezit en de hoeveelheid werk het toelaat kan hij na juni mogelijk een baantje bij onze 

timmerman krijgen. Dankzij uw hulp heeft hij een van zijn toekomstdromen waar kunnen maken. 

Ooit hoopt hij, als hij genoeg ervaring heeft opgedaan en geld gespaard, zijn eigen kleine bedrijfje te 

starten. Inmiddels hebben we een opa weten te traceren en zijn we via hem bezig om zijn ID 

geregeld te krijgen. Iets wat straks hard nodig is bij het vinden van een baan. 

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

   

Charles Musyoki en zijn broertje Moses en zusje Mary kwamen in 2014 in ons programma. Drie 

kinderen van een tienermoeder. De moeder van Charles was 14 toen hij werd geboren. Zij is niet in 

staat om de kinderen op te voeden. Charles is vanaf zijn geboorte verwaarloosd en getraumatiseerd 

en hij kon toen wij hem aantroffen niet praten. Vanaf dat moment zijn we met therapie en spraakles 

begonnen en in januari dit jaar is die spraakles gestopt omdat hij inmiddels zoveel zelfvertrouwen 

heeft en ook geleerd heeft te praten, dat verdere therapie niet nodig is. De school waar hij naartoe 

gaat is vanaf het begin op de hoogte van zijn situatie en begeleidt hem daarin waar nodig. Er zijn 

regelmatig gesprekken met onze maatschappelijk werkster over de voortgang.  

De thuissitatie is echter zorgelijker. Moeder is niet in staat om voor de kinderen te zorgen en haar 

oudere broer en zijn partner hebben de zorg voor de kinderen op zich genomen. We hebben hen 

destijds geholpen met bedden en beddengoed en maandelijks krijgen ze een voedselpakket. 

Daarnaast regelt Circle4life de school voor de kinderen. Zowel de oom als de tante tonen 

betrokkenheid en hebben sinds vorig jaar beiden een baantje op een koffieplantage in de buurt. 

Het vervallen huisje waar ze wonen stond echter op grond van de onlangs overleden opa en deze had 

zijn hele hebben en houden verkocht. De broer heeft nu uit de erfenis een klein stukje grond naast 

dit land gekregen maar een huis is er niet. Wij hebben besloten om hen hiermee te gaan helpen. 

Omdat het belang van de kinderen voorop staat hebben we in samenwerking met de area chief een 

verklaring kunnen regelen waarin staat dat de grond toebehoort aan de broer/oom maar dat in geval 

van overlijden van deze oom de grond naar de drie kinderen gaat en dus ook het huis wat Circle4life 

voor ze gaat bouwen. 

We hopen deze maand te starten met de bouw van het tweekamerhuisje en zullen u uiteraard via 

http://www.circle4life.nl/projecten/12025KYEL-Alex-Maluni
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algemene berichten op onze website en facebookpagina op de hoogte houden. 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/14049MAEN-Charles-Musyoki  

                                                                                                                                                                               

    

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

lopen. Wilt u weten hoe het gaat met Mike Tyson, Stephen, Joseph en Susan, de vier dove kinderen 

die wij ondersteunen met onderwijs op de dovenschool in Machakos? Of met Beatrice, die sinds dit 

schooljaar naar Kiboko Secundary gaat, of met Samuel en Mary , de twee kinderen van de oude 

vader Waweru (87), 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.  

 

 

Wij danken u voor uw steun en wensen u een mooi voorjaar toe! Fijn dat u erbij bent! 

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

                          

http://www.circle4life.nl/projecten/14049MAEN-Charles-Musyoki

