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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 22 – voorjaar 2018 

  

Terwijl wij volop genieten van zon en zomerse temperaturen is het in midden Kenia overleven door 

de overvloedige regen van de afgelopen weken. Al wekenlang komt er enorm veel hemelwater naar 

beneden wat tot dramatische gebeurtenissen leidt. Complete huisjes zijn weggespoeld. Dorpen staan 

volledig onder water maar wat nog erger is, is het uitbreken van cholera in diverse sloppenwijken. 

Kinderen die niets vermoedend spelen in het stilstaande vieze water en een steeds grotere kans 

lopen op ziektes.  

Welkom bij Nieuwsbrief 22. Ook voor de projecten van stichting Circle4life heeft de regen gevolgen. 

Sommige huisbezoeken moesten uitgesteld worden. Afspraken in klinieken moesten worden verzet 

omdat reizen gewoonweg onmogelijk was. De lange regenperiode loopt gelukkig tegen zijn eind en 

we hopen dat alles snel herstelt van de vele regen zodat mensen ook weer in staat zullen zijn zaden 

te planten. 

Graag nemen we u weer mee naar een aantal van onze projecten in Kenia en een paar nieuwe 

projecten die we dit jaar in maart zijn gestart na het korte werkbezoek. 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 een van de projecten. Dat is 

positief als de reden is dat zij het vanaf nu zelf kunnen oppakken, maar helaas hebben we zelf de 

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

met de sponsoractiviteiten. 

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

bij Albert Heijn De Aarhof. Dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd van € 146,53. Bij Albert Heijn 

De Aarhof en De Ridderhof staan we ook in oktober weer als goed doel, dus woont u in Alphen en 

heeft u lege statiegeldflessen, doneer ze aan Circle4life, iedere € 0,20 of € 0,50 is er één en vele 

bonnen maken een mooi bedrag waar we veel mee kunnen doen! 

In december stond stichting Circle4life op het collecterooster voor de kerstnachtdiensten in De 

Adventskerk, de Maranathekerk en de Lichtkring allen uit Alphen aan den Rijn. Dit gaf een super 

opbrengst van respectievelijk € 500,00, € 114,20 en €286,15. 

De collectes in de kerstnachtdienst in de katholieke Parochie van Levend Water in Weesp en 

Muiden gaf een eindbedrag van €796,00. 

Wat een geweldig opbrengsten. We zijn hier enorm blij mee!  
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Ook heeft het bestuur van Bejaardenhuis Oversingel te Weesp ons geinformeerd dat stichting 

Circle4life dit jaar collectedoel blijft! 

Via Bibliotheek Rijn en Venen hebben we een paar mooie donaties mogen ontvangen naar 

aanleiding van schoolpresentaties die kinderboekenschrijver Gerard van Gemert gegeven heeft. 

Tijdens de presentaties komt Circle4life ook aan bod en vertelt hij de kinderen over de wereld waar 

‘onze’ kinderen in leven en wonen. Zo proberen we ze op jonge leeftijd al betrokkenheid mee te 

geven. 

We hebben afscheid genomen van een paar particuliere sponsoren die ons vanaf het begin gesteund 

hebben en nu voor een ander goed doel hebben gekozen maar ook hebben we weer een aantal 

nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Onze dank aan de vertrekkende sponsoren voor hun steun 

van de afgelopen jaren en een hartelijk welkom aan de nieuwe sponsoren. Samen met u werken we 

aan een toekomst voor kansarme en zeer hulpbehoevende kinderen. 

Wellicht heeft u eind januari via onze social media al iets meegekregen over onze nieuwe 

ambassadeur, Enfusion wereldkampioen kickboxen, Tayfun Ozcan. Naast het onder de aandacht 

brengen van de projecten zal hij dit jaar twee seminars geven waarvan de opbrengst geheel naar de 

projecten van onze stichting gaat. Circle4life staat afgebeeld op de shirtreclame’s, op de mat in de 

ring en op de reclameborden langs de zijkant. We zijn hier enorm blij mee en hopen op een lange en 

mooie samenwerking! 

Ook dit jaar gaan we weer een sponsordiner organiseren in Alphen aan den Rijn bij Proto Tapas en 

Restaurant. De datum is bekend! U kunt woensdag 26 september alvast noteren in uw agenda. Wij 

komen binnenkort met het menu en zijn nu ook hard bezig om te kijken of we de avond muzikaal op 

kunnen luisteren. In Weesp gaan we ook een vervolg geven aan het sponsordiner bij Aaltje. Zodra 

hier meer over bekend is, hoort u van ons.  

Nog meer mooi nieuws want Stichting Wereldwinkel Het Grote Bos in Doorn heeft besloten om ons 

samen met een project voor kinderen met een handicap in India weer een jaar te ondersteunen. De 

periode loopt van Pinksteren 2018 tot Pinksteren 2019! 

Dan willen we u nu graag wat meer vertellen over de start van de nieuwe projecten en een aantal 

bestaande projecten. Wilt u over de andere projecten lezen dan verwijzen we u graag naar onze 

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

 

Immaculate Akoth (Dedii)  – NIEUW  

Vijf jaar oud en niet meer in staat om zelfstandig te lopen. Op driejarige leeftijd heeft Akoth haar 

heup gebroken bij het spelen. De ouders hebben haar meegenomen naar de locale kliniek in Donyo 

en vandaar werd ze doorgestuurd naar het Kenyatta National Hospital in Nairobi. Daar heeft ze een 

maand aan een tractiesysteem gelegen en werd ontsalgen uit het ziekenhuis. Omdat de artsen en 
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het verplegend personeel veelvuldig maar ook langdurig in staking gingen, vielen de controles in het 

water en ging haar heupbot vergroeien. Omdat de ouders geen geld hadden om hun kind opnieuw in 

het ziekenhuis op te laten nemen, accepteerden ze de handicap van de kleine Akoth. Het gevolg was 

dat ze na korte tijd niet meer in staat was om te lopen en continu enorme pijn had. 

We hebben haar opgenomen in ons programma en inmiddels heeft ze een zware heupoperatie 

ondergaan in het Gatundu District Hospital en is er een metalen plaat onder de huid geplaatst. Akoth 

heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen en krijgt momenteel drie keer per week fysiotherapie 

aan huis. Zodra ze zelf in staat is om naar Thika te reizen met maatschappelijk werkster Margarete 

Njeri en haar moeder zal de therapie in Alja Physio Therapie Centre plaatsvinden. Begin mei is de 

controle in het ziekenhuis en zoals het er naaruit ziet zal ze goed herstellen en straks in staat zijn om 

zelf weer te kunnen lopen, rennen en spelen.  

Voor informatie zie ook: http://www.circle4life.nl/projecten/18077dony-immaculate-akoth-dedii            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mary Muthoni - NIEUW 

Een vierjarige kleuter die met haar moeder in een van de Delmonte huisjes in Donyo woont. Mary 

kan niet praten en horen. De moeder was getrouwd en heeft naast Mary ook nog een zoontje die bij 

haar moeder woont omdat ze niet voor hem kan zorgen. Haar man heeft haar in de steek gelaten 

toen hij begreep dat Mary doofstom was en hij geen gehandicapt kind wil. Al hun gezamenllijke 

bezittingen heeft hij meegenomen en zij bleef met alleen haar twee kinderen en hun kleding achter. 

Haar schoonfamilie heeft haar weggejaagd van hun land omdat ze niet van dezelfde stam was en 

noodgedwongen kwam ze in Donyo terecht. Daar hebben we haar eind maart ontmoet. Moeder en 

kind sliepen op aardappelzakken op de grond omdat ze niets meer hebben. Een paar kleine 

pannetjes, een plastic beker en bordje op de grond en dat was het. 

Inmiddels is Mary getest bij het hoorcentrum van het Kenyatta ziekenhuis en daaruit kwam naar 

voren dat ze wel geringe geluiden kan waarnemen maar niet kan praten omdat haar tongriem te ver 

vastzit. Deze week gaan we met haar naar een tandartsenkliniek die haar moet onderzoeken op de 

tongriem en zal bekeken worden hoe we haar kunnen helpen.  

Voor informatie zie ook: http://www.circle4life.nl/projecten/18079dony-mary-muthoni   

 

Onesmus Musyoki   

Geopereerd!  Medio januari is Onesmus geopereerd en is de Illizarov fixateur aangebracht. Vier keer 

per dag wordt het met een kwart mm aangedraaid zodat het bot dagelijks 1mm oprekt. Onesmus is 

goed hersteld van de operatie en ondanks dat hij veel pijn moet hebben, blijft hij lachen.  

Als onze maatschappelijk werkster Margarete Njeri hem in april bezoekt en vraagt hoe het met de 

pijn is antwoordt hij ‘oh dat valt wel mee, ik weet waar het voor is en dat ik straks beter af ben.’ 

Onesmus werkt enorm goed mee. Vakanties thuis doorbrengen zit er voorlopig niet voor hem in door 

het aandraaien van de fixateur en de fysiotherapie die hij bijna dagelijks krijgt.  Het mooiste nieuws 

wat we 14 april konden krijgen is dat zijn onderbeen inmiddels al 6 cm is opgerekt! Nog 11 cm te 

gaan… 

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

http://www.circle4life.nl/projecten/18077dony-immaculate-akoth-dedii
http://www.circle4life.nl/projecten/18079dony-mary-muthoni
http://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki
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Catherine Kanini   

Begin februari kreeg onze maatschappelijk werkster een verontrustend telefoontje van mama 

Catherine. Haar huisje was ’s nachts aangevallen door een boze buffelstier.  

Het gebied waar het gezin woont ligt hoog in de bergen bij Mount Kilimambogo en hier leven o.a. 

buffels in het wild. De mensen die in dit gebied wonen, kennen de gevaren als geen ander maar 

tegen dit enorme geweld bleek het huis niet bestand. De stier beukte tegen de slaapkamer van het, 

door Circle4life in 2013 gebouwde, huisje waardoor de muur deels instortte. Moeder en kinderen 

hebben zich in veiligheid weten te brengen. Omdat de overige muren ook scheuren vertoonden en er 

instortingsgevaar bestond, hebben ze de nacht buiten doorgebracht. De fundi (aannemer) die de dag 

erna de schade op kwam nemen constateerde dat renovatie geen zin had en het huis opnieuw 

gebouwd moest worden. Circle4life heeft op dezelfde compound een nieuw huis laten bouwen en 

eind maart heeft Catherine hier haar intrek in genomen. 

 

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

   

Felistar Nduko  

Een verrassende wending. Daar waar we eind vorig jaar nog in de veronderstelling waren dat het 

goed ging, bleek het helaas niet het geval. Felistar is zonder enig overleg naar Donyo vertrokken met 

haar kinderen en jongere broertje en zusjes. Michael, haar achttienjarige broer is in het huis in Kitini 

gebleven. Felistar huurt een kamer en blijkt een deel van de schapen en geiten verkocht te hebben 

voor eigen gebruik. Ze komt geen afspraken na en de ex-man lijkt weer in beeld. Als reden voor haar 

plotselinge vertrek gaf ze aan dat het spookt en ze ’s nachts niet veilig is. Haar broer doet het af als 

onzin en heeft uit voorzorg het restant van de dieren ondergebracht bij vrienden. We hebben dan 

ook besloten te stoppen met de hulp aan Felistar. Zij bepaalt niet wat we doen. Wel ondersteunen 

we Michael die in januari is begonnen bij Kolping Vocational Training Centre en de beroepsopleiding 

tot timmerman volgt. Iedere zondag gaat hij naar het ouderlijk huis om het te onderhouden. We 

houden u verder op de hoogte van zijn vorderingen. 

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

                                                                                                                                                                               

    

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

lopen. Wilt u weten hoe het gaat met Stephen Malandi, de dove Joseph en zijn broertje John,  

Samuel en Mary, de kinderen van de hoogbejaarde vader Waweru (87) uit Gatanga?  

 

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. 

Ook blijven we een keer per maand voorlichting geven op de basisscholen in Uamani en 

http://www.circle4life.nl/projecten/12013BARI-catherine
http://www.circle4life.nl/projecten/17074dony-felistar-nduko
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Kitambaasye. Donyo Primary School is hier inmiddels bijgekomen en hier krijgen ze tweemaal per 

maand voorlichting. Binnenkort gaan we ook starten bij Lady Joy Secundary School in Donyo. Het 

Life Skill programma met de handpoppen is iets waar de kinderen enorm naar uitkijken. Bij de sessie 

van april in Uamani is het schoolbestuur aanwezig geweest om te ervaren hoe we dit doen. Zij zijn 

erg blij dat we ons inzetten voor de kinderen en moelijke onderwerpen bespreekbaar maken. De 

onderwerpen die we behandelen zijn o.a. puberteit, sexualiteit, onderling respect, normen en 

waarden en verschillen jongen/meisje. De kinderen krijgen de week voor het bezoek de tijd om zelf 

vragen te bedenken en een deel van de vragen wordt tijdens de les behandeld. Een interactief 

programma waarvan we hopen dat het een impact heeft op hun verdere leven.  

 

Wij danken u voor uw steun en samen met u nog veel mooi werk te kunnen verrichten!  

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

                         

 

 

 

 


