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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 21 – december 2017 

  

De laatste winderige en gure uren van 2017 tikken langzaam weg en een nieuw jaar ligt om de hoek. 

Voor ons betekent dit dat we al enige tijd bezig zijn met de voorbereidingen op een nieuw jaar, een 

nieuw schooljaar waarin al ‘onze’ kinderen, in totaal zo’n 55 van basisschool tot middelbare school, 

in een nieuw schooluniform en schoolschoenen worden gestoken. Na een jaar dragen, soms zelfs 

twee jaar, zijn de uniformen te klein en versleten. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft in 

november alle maten opgenomen en de kleurrijke uniformen zijn door een lokale naaister gemaakt. 

Van rood, naar blauw, van groen naar grijs. Een bonte verzameling aan nieuwe uniformen. Deze 

laatste dagen van december is zij druk bezig de schooluniformen en schoenen uit te reiken aan de 

gezinnen. Op 30 december zijn de meesten bijeengekomen in het gebouw van DISC in Donyo Sabuk 

en heeft ze een peptalk gehouden voor de ouders zodat ze ervan doordrongen zijn dat zij 

verantwoordelijk zijn voor het netjes houden van de gesponsorde spullen. 

Welkom bij Nieuwsbrief 21. Wat een verschil met de scholen in Nederland. Hier heb je geen 

verplichte schooluniformen en schoenen. Hier mogen we dragen wat we willen. Heb je in Kenia geen 

schooluniform dan is de kans groot dat de school je de toegang weigert. Iedere school heeft zijn 

eigen kleuren en kom je van een andere school dan is het onmogelijk het ‘oude’ uniform opnieuw te 

gebruiken. Een flinke klus om alles te regelen in december, want 2 januari openen de scholen in 

Kenia voor het nieuwe schooljaar! 

Ook nu nemen we u graag mee naar een aantal van onze projecten in Kenia, een nieuw project dat 

we eind oktober zijn gestart puur doordat onze maatschappelijke werkster een klein jongetje op 

straat aantrof dat indringend aan het huilen was. Maar we vertellen ook over sponsoractiviteiten die 

hier in Nederland hebben plaatsgevonden of nog op de planning staan. Daarnaast hebben we 

afscheid genomen van een aantal mensen uit onze projecten. Dat is positief als de reden is dat zij het 

vanaf nu zelf kunnen oppakken, maar helaas hebben we ook een paar keer zelf de stekker eruit 

moeten trekken. Hieronder leest u meer over de voortgang in Kenia en in Nederland met de 

sponsoractiviteiten. 

Op woensdag 20 september heeft bij Cafe Restaurant Aaltje het eerste Weesper sponsordiner 

plaatsgevonden. Het team van Aaltje had een culinair keuzemenu samengesteld en ook in Weesp 

sponsorde een Albert Heijn (AH Achtergracht) het welkomstdrankje. Aaltje had een speciale ruimte 

beschikbaar gesteld voor het sponsordiner en deze was geheel gevuld. Het was een zeer succesvolle 

avond en zeker voor herhaling vatbaar. Het sponsordiner in Weesp heeft ook andere 

sponsoractiviteiten opgeleverd. 

In de maand september was stichting Circle4life Goed-Doel-van-de-Maand voor de 

statiegeldbonnen bij Albert Heijn De Herenhof en Albert Heijn de Ridderhof . Dit heeft een prachtig 

bedrag opgeleverd van respectievelijk € 409,65 en € 178,55. Bij Albert Heijn De Aarhof staan we 
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deze maand als goed doel, dus woont u in Alphen en heeft u nog lege statiegeldflessen staan van de 

kerst , doneer ze aan Circle4life, iedere € 0,20 of € 0,50 is er een en vele bonnen maken een mooi 

bedrag waar we veel mee kunnen doen! 

Op 1 september hebben wij via het Diaconaat van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn een 

prachtig bedrag mogen ontvangen van € 905,00. Een donatie die bestond uit de helft van de 

opbrengst van de door de kerk verkochte nieuwe liedboeken. Dit was een geweldige verrassing! 

Verder werden wij eind oktober geinformeerd door Gerda Dirkzwager dat stichting Circle4life op het 

collecterooster stond voor de kerstnachtdiensten in De Adventskerk, de Maranathekerk en de 

Lichtkring allen uit Alphen aan den Rijn. 

Via Nel Pronk uit Weesp, gast op het sponsordiner in Weesp, kregen we bericht dat Circle4life met 

nog een ander goed doel op het collecterooster stond voor de kerstnachtdienst in de katholieke 

Parochie van Levend Water. 

We zijn hier enorm blij mee!  

 

Dan nemen we u nu graag mee 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 onze 

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

 

Pauline Adhiambo  – NIEUW  

Zeventien jaar oud en moeder van twee zoontjes, Bryan van nog geen twee en Newton van een paar 

maanden oud. Pauline, die met haar broertjes, neefje, nichtje en haar eigen kinderen, in Mithini 

woont, staat er alleen voor. Haar ouders zijn gescheiden en volgens de cultuur vertrekt de moeder 

dan. De vader vertrok niet veel later naar de dichtstbijzijnde ‘grote’ stad om zo de kans op tijdelijke 

baantjes te vergroten. Haar zus woont en werkt in Nairobi en daardoor heeft ze ook de zorg voor die 

kinderen erbij. Pauline raakte als jonge tiener zwanger en zoals zo vaak liet de vader haar zitten. Vlak  

na de geboorte heeft kleine Bryan een maand in het ziekenhuis gelegen vanwege geelzucht. Toen hij 

zes maanden oud was, ging zijn balzakje opzetten, iets wat erg pijnlijk was. Omdat Pauline de kosten 

van € 400,00 voor een operatie niet kon opbrengen bleef Bryan met de ontsteking lopen. Totdat 

Margarete, onze maatschappelijk werkster, het jochie eind oktober huilend op straat aantrof. Nader 

onderzoek leidde naar de tienermoeder en haar kinderen. Er is meteen actie ondernomen en er zijn 

scans gemaakt van Bryan’s onderlichaam. Deze MRI en het onderzoek door de kinderarts in het 

Gatundu District Hospital gaf aan dat hij leed aan een inguinale hernia, een kwaal die al ontstaan is 

tijdens de zwangerschap. De teelballen gaan door het inguinale kanaal naar het scrotum en dit 

kanaal hoort vanzelf te sluiten. Bij Bryan was dit niet het geval en hierdoor was Bryan niet in staat om 

te leren lopen. In november is Bryan geopereerd en is het kanaal gesloten. De nacontroles in zowel 
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de kliniek in Donyo Sabuk als in het Gatundu District Hospital waren goed en inmiddels zijn we 

begonnen met twee keer per week fysiotherapie om Bryan, die deze maand twee is geworden, te 

leren lopen. 

Ook heeft mama Pauline twee stapelbedden compleet met matrassen, beddengoed en klamboe’s 

gedoneerd gekregen en zijn we met de sponsoring van een maandelijks basisvoedselpakket 

begonnen. De vader van Pauline heeft beloofd terug te keren naar Mithini om zijn dochter, kinderen 

en kleinkinderen meer bij te staan en van daaruit te zoeken naar baantjes.  

Voor informatie zie ook: http://www.circle4life.nl/projecten/17075mith-pauline-adhiambo  

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Felistar Nduko  

In onze vorige nieuwsbrief heeft u uitgebreid kunnen lezen hoe wij Felistar (19)hebben ontmoet en 

in welke omstandigheden zij verkeerde. 

Nadat Felistar met haar broertjes, zusjes en kinderen eind augustus is teruggekeerd naar haar 

ouderlijk huis, is daar de vloer van een cementlaag voorzien. Ook is er een stal gebouwd voor de 

schapen en geiten. Felistar neemt haar taken heel serieus en werkt hard aan haar tuin en is steeds 

met de dieren op pad om te grazen. In januari gaan de kinderen die al naar school moeten, weer 

beginnen op de plaatselijke school. We zijn nog in gesprek met  haar oudste broertje over een 

beroepsopleiding.  

Voor informatie zie ook: http://www.circle4life.nl/projecten/17074dony-felistar-nduko  

 

Onesmus Musyoki   

Het zit Onesmus nog niet echt mee. De in het vooruitzicht gestelde operatie (januari 2018) is 

voorlopig uitgesteld.  Tijdens de operatie zou een metalen constructie aangebracht worden met een 

soort schroefsysteem en zal, als de wond genezen is, het bot dagelijks opgerekt gaan worden totdat 

het de 17cm bereikt. Een zeer pijnlijk proces wat ook aan Onesmus is uitgelegd en waar hij volledig 

voor wil gaan. Maar zijn botten zijn bij de controles door de specialisten in september nog niet sterk 

genoeg bevonden om dit aan te kunnen. In februari zal hij opnieuw onderzocht gaan worden en 

hopen we meer te horen over zijn situatie. 

Verder heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri voor de kinderen uit het gezin 

geboortebewijzen kunnen regelen. Iets wat heel hard nodig is als de kinderen straks in groep 8 

examen moeten doen. We houden u op de hoogte!   

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

                                                                                                                                                                                                    

Jane Syowai   

deze 63 jarige oma zorgt al vanaf 2012 voor haar drie kleinzoons die verstoten zijn door eerst hun 

moeder (Thomas was toen nog een baby) en een paar jaar later door hun vader omdat zijn nieuwe 

http://www.circle4life.nl/projecten/17075mith-pauline-adhiambo
http://www.circle4life.nl/projecten/17074dony-felistar-nduko
http://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki
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vrouw hen niet wilde. Vanaf 2013 ondersteunen we haar maar hun geluk wordt aardig op de proef 

gesteld. Er is al een aantal keer ingebroken en flinke schade aan het huis toegebracht. Zo is in 

november opnieuw ingebroken en hebben de dieven zich deze keer toegang tot het huis verschaft 

door de dakplaten te slopen en de steunbalk waaraan de solarlamp met ketting vastzat door te 

zagen. Ook zijn 2 matrassen ontvreemd. De kinderen waren hevig aangeslagen omdat ze nu ook geen 

huiswerk meer kunnen maken ’s avonds. In december is het dak hersteld en gaan we kijken hoe we 

situatie daar veiliger kunnen krijgen (er zijn al ijzeren hekwerken en een metalen deur geplaatst). 

Julius gaat in 2018 naar groep 8 en heeft daarvoor een geboortebewijs nodig. Omdat de ouders 

beiden met de noorderzon zijn vertrokken was het onmogelijk hen te laten tekenen op de benodigde 

documenten. In samenwerking met de lokale chief, de dorpoudste en de politie heeft 

maatschappelijk werkster Margarete Njeri samen met oma Jane de benodigde papieren opgesteld en 

ingediend bij het bureau in Machakos. De zaak is verdedigd door hen en medio december kwam er 

groen licht. Alle drie de jongens hebben hun geboortebewijs! 

 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/13036KITA-Jane-Syowai 

   

Pauline Mutete 

In september 2016 is Pauline met haar 8 kinderen opgenomen in ons programma. Onlangs kwam ons 

ter ore dat de situatie is anders ligt dan ons verteld werd. Vier van de kinderen blijken van andere 

mensen te zijn. Deze vier waren bij een nabijgelegen kindertehuis geplaatst en zijn inmiddels 

teruggekeerd naar hun eigen gezinnen. Op 16 september is Pauline, die zwanger was van een man 

uit de omgeving die haar beloofd had aan een baan te helpen, bevallen van zoon Charles. We hebben 

haar de eerste maanden bijgestaan met extra voeding en de medische controles voor zowel moeder 

als zoon. Inmiddels is duidelijk dat Pauline met psychische problemen kampt en het niet op kan 

brengen de vier bij haar wonende kinderen te begeleiden. Zo gaan ze meer niet naar school dan wel. 

We gaan de komende maanden kijken hoe we haar kunnen helpen en begeleiden. Een pittige taak 

vooral ook omdat het gezin zeer afgelegen woont. We houden u op de hoogte. 

 

Voor meer informatie: http://www.circle4life.nl/projecten/12010gata-waweru-othiongo  

                                                                                                                                                                               

    

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

lopen. Wilt u weten hoe het gaat met Joseph Kimani, de Elim kinderen,  Susan een van de vier dove 

kinderen die wij ondersteunen met onderwijs op de dovenschool in Machakos, en Njimi? Of met 

Beatrice en Anthony, die beiden naar Kiboko Secundary gaan. Anthony in zijn examen jaar en 

Beatrice in groep 2 dan verwijzen wij u graag naar onze website voor meer informatie. 

Maatschappelijk werkster Margarete Njeri gaat de komende maanden ook weer het veld in om te 

observeren en er zullen ongetwijfeld weer nieuwe gezinnen op ons pad komen en ook die hopen we 

te kunnen gaan helpen. 

Ons plan voor het volwassen onderwijs hebben we moeten doorschuiven naar 2018. We gaan we 

begin volgend jaar de mogelijkheden onderzoeken voor onderwijs voor onze moeders/oma’s. 

http://www.circle4life.nl/projecten/12010gata-waweru-othiongo
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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 blijven we een keer per maand voorlichting geven op de basisscholen in 

Uamani en Kitambaasye.  

 

Wij danken u voor uw steun en wensen u een prachtige jaarwisseling en een mooi, goed maar vooral 

gezond 2018 en hopen dat u ons ook in het nieuwe jaar blijft steunen!  

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

                         

 

 

 

 

Het uitreiken van de schooluniformen en 

schoolschoenen aan de ouders/verzorgers 


