Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 23 – september 2018

Regen, regen en nog eens regen. Van juni tot eind augustus heeft het veelvuldig en overvloedig
geregend in de gebieden waar Circle4life actief is. De enorme hoeveelheid water heeft een enorme
impact gehad en ook enorme gevolgen. Complete dorpjes stonden onder water, huizen moesten
ontruimd worden, huizen zijn weggespoeld en ingestort, sloppenwijken veranderden in
modderpoelen en in diverse gebieden brak cholera uit. De overheid heeft een grote inentingsactie
opgezet in deze gebieden voor alle kinderen onder de vijf jaar. Ook de kleintjes uit onze
sponsorprogramma’s hebben deze inenting moeten halen en maatschappelijk werkster Margarete
Njeri heeft het vervoer naar en van de inentingslocatie geregeld omdat alles in één dag gerealiseerd
moest worden.
Welkom bij Nieuwsbrief 23. De regen is inmiddels gestopt en het leven is weer op gang gekomen.
Maar over een maand begint de volgende regenperiode. Dus moet er hard gewerkt worden en ook
voor sommige projecten is het nu spijkers met koppen slaan.
We nemen u graag weer mee naar een aantal van onze lopende projecten in Kenia en een paar
nieuwe projecten die we in augustus en september van dit jaar zijn gestart na het korte werkbezoek.
We updaten u over sponsoractiviteiten die hier in Nederland hebben plaatsgevonden of nog op de
planning staan. Hieronder leest u meer over de voortgang in Kenia en in Nederland met de
sponsoractiviteiten.
In juli kreeg stichting Circle4life een prachtig bedrag overgemaakt van PCB J.P. Sweelinck uit Alphen
aan de Rijn en voor deze donatie hebben we de kleuters van Mithini Community Primary School
kunnen voorzien van lestafels en stoelen. Een kleurrijk geheel waar de school, de juffen maar vooral
de kinderen erg blij mee zijn. De tafels hebben een plank onder het werkblad waar de kinderen hun
tassen en boeken kunnen bewaren. Ook via de Adventskerk uit Alphen aan den Rijn kregen we weer
een geweldig donatie. Omdat we veel crisis situaties op de wachtlijst hebben staan was dit meer dan
welkom .
In juni opende Van Loon Accountants B.V. te Heeze zijn nieuwe pand en werd de gasten gevraagd
om een donatie voor onze stichting in plaats van bloemen of drank. We hebben mooie donaties
mogen ontvangen.
Begin augustus is ambassadeur Peter Willemse in het huwelijk getreden met Oksana Karkhut. Zij
hadden hun gasten gevraagd om een donatie voor stichting Circle4life en dit heeft een geweldig
hoog bedrag opgeleverd.
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Over een week staat het sponsordiner bij Tapasbar en Restaurant Proto op de agenda, gevolgd door
een sponsordiner op woensdag 17 oktober bij Cafe-Restaurant Aaltje in Weesp. Dit wordt weer
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genieten van een culinaire tocht. En wat is het toch mooi om heerlijk te kunnen genieten en
tegelijkertijd de projecten hiermee te ondersteunen! Ook dit jaar wordt bij beide restaurants de
Prosecco, die u als welkomstdrankje krijgt aangeboden, gesponsord door Albert Heijn.
Op 2 september hebben we in Kenia een Fun-day georganiseerd waar veertig kinderen uit onze
projecten enorm van genoten hebben. Zij hebben vlaggetjes gekleurd, getekend en beplakt die
tijdens de sponsordiners in Alphen aan den Rijn en in Weesp als versiering zullen worden
opgehangen.
Eind oktober staat Circle4life op de herfstmarkt in winkelcentrum De Herenhof. De organisatie heeft
ons gesponsord met een mooie kraam. Hartelijk dank hiervoor.

Bij Albert Heijn De Aarhof en De Ridderhof staan we 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!

Immaculate Akoth (Dedii
Wat een kanjertje en wat een doorzetster is de vijfjarig Akoth. Alle ongemakken en pijn heeft ze voor
lief genomen en ze werkt enorm goed mee met de fysiotherapeut. Haar grote droom is omooit weer
te kunnen rennen en spelen met haar vriendjes. Ze heeft nog een lange weg te gaan. Twee keer per
week krijgt ze fysiotherapie aan huis en naast het looprek wat Circle4life gesponsord heeft, loopt ze
nu op aangepaste schoenen omdat haar ene been iets in lengte scheelt met het andere. Daarnaast
heeft ze een kruk gekregen omdat ze moet leren lopen zonder looprek. De moeder oefent dagelijks
met de kleine meid en langszaam gaan we stapjes vooruit. In november zal de eerstvolgende
controle in het ziekenhuis in Gatundu zijn.
Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/18077dony-immaculate-akoth-dedii

Mary Muthoni
Mary zit nu een paar maanden in het sponsorprogramma en heeft inmiddels haar hoortoestel
geplaatst gekregen. De moeder heeft training gehad hoe hier mee om te gaan. Mary gaat sinds juni
ook naar de basisschool, een privé school omdat er daar meer aandacht voor haar is. De resultaten
op school zijn goed. Mary krijgt inmiddels twee keer per week spraakles bij Thika Rehab &
Physiotherapy Center.
Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/18079dony-mary-muthoni
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Onesmus Musyoki
Geopereerd! Althans dat hopen we. Onesmus stond op de nominatie om 17 september geopereerd
te worden. De Italiaanse specialisten verwijderen dan de Illizarov fixateur omdat zijn onderbeen
maximaal is opgerekt. Met intensieve fysiotherapie moet hij dan de komende maanden aansterken.
Niet alleen Onesmus maar vooral het bot van zijn onderbeen moet door veelvuldig oefenen sterker
worden. Als alles goed gaat, zal hijin februari 2019 opnieuw geopereerd worden en wordt een
nieuwe fixateur aangebracht voor de tweede periode waarin zijn been verder opgerekt gaat worden.
Uiteindelijk moet het verschil in onderbeenlengte tussen zijn goede en behandelde been nog een
paar cm zijn wat op te vangen is met een orthopedische schoen. We zijn er dus nog niet en Onesmus
blijft als altijd vrolijk en optimistisch. Hij weet waar de pijn en moeite voor zijn, zo zegt hij zelf.
Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki

Loise Kalondu - NIEUW
En toen gingen ineens overal alarmbellen af. We hadden een moeder met vijf kinderen die dringend
onze hulp nodig had. Eind juli werd onze maatschappelijk werkster gewezen op de noodsituatie van
dit gezin. De vader had de moeder jarenlang mishandeld en na een poging tot doodslag, waarbij de
moeder wist te vluchten, reageerde hij zijn woede af op de elfjarige James. Met een ijzeren staaf
werd James herhaaldelijk op zijn hoofd geslagen. Buren wisten de politie te alarmeren en die sloeg
de vader in de boeien. James moest een CT-scan ondergaan om de schade te beoordelen maar hier
was geen geld voor. De moeder en kinderen waren gevlucht naar een plaats ver van hun woonplaats.
Onze prioriteit was het regelen van veilige woonruimte voor Loise en haar kinderen, per direct een
CT-scan laten maken van James’ hoofd en een eventuele behandeling starten en zorgen voor bedden
en toebehoren.
We huren inmiddels een kleine kamer die is volgestouwd met een stapelbed, een eenpersoonsbed
en alles wat daarbij hoort. Meer ruimte is er niet en de weinige bezittingen staan opgestapeld in een
hoek. Margarete heeft de meest noodzakelijke kook- en eetgerei gekocht en James is gescand. Hij
heeft nog een klein scheurtje in zijn schedel, de hersenen zijn gelukkig in orde. Het weefsel
eromheen is licht beschadigd maar door de behandeling zal dit herstellen. Inmiddels zijn we met
traumatherapie begonnen zodat deze ooit zo vrolijke jongen weer het oude ventje van vroeger
wordt.
Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/18081mith-loise-kalondu

Priscilla Mweke - NIEUW
Zesentachtig lentes jong. Oma Priscilla is niet zo mobiel meer als vroeger en heeft een stok nodig om
te lopen. Ondanks haar hoge leeftijd draagt zij de zorg voor vijf kleinkinderen waarvan de ouders zijn
overleden. Daarnaast woont nog een volwassen zoon met een geestelijke beperking bij haar op het
terrein. Eind vorig jaar sloeg het noodlot toe. De enorme regenval verwoestte haar tweekamer huisje
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tot op de grond. Op 6 september bezochten we haar opnieuw. Wat een prachtige sterke vrouw.
Ondanks de enorme tegenslagen blijft ze lachen. Oma en haar kleinkinderen ‘wonen’ in het oude
huisje van de zoon die een nieuw klein hutje voor zichzelf heeft gebouwd. Het huis is een bouwval en
bij regenval regent het binnen net zo hard als buiten. Oma heeft één eenpersoonsbed waarop ze
slaapt met het jongste kleinkind (5). De overige kinderen slapen op de zandgrond. De weinige
bezittingen die ze heeft staan buiten opgestapeld en afgedekt met oude golfplaten om zo nog een
beetje beschermd te zijn tegen het weer. Van het oude huis stond werkelijk geen steen meer
overeind. De compound van oma zag er enorm schoon uit en meteen toen ze zag dat wij haar
kwamen opzoeken, ging ze haar handen en voeten wassen. Ze was pap aan het maken voor de
kleinkinderen en stond erop dat wij mee zouden eten. We hebben vriendelijk bedankt en haar
verteld dat ze het aan de kinderen moest geven. De situatie is alarmerend en we hebben dan ook ter
plekke moeten besluiten om per direct te gaan helpen met het bouwen van een nieuw huis. In
oktober staat het volgende regenseizoen voor de deur en voor die tijd moet oma met haar
kleinkinderen in een droog huis met bedden kunnen slapen.
Maatschappelijk werkster Margarete Njeri is direct begonnen met het onderhandelen en regelen van
alle bouwmaterialen voor het bouwen van een tweekamer huisje en begin deze week is de fundi
gestart met de voorbereidingen en de fundering voor het huis.
Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/18084dmith-priscilla-mweke

We hebben nog meer projecten in de wachtkamer. De afgelopen weken heeft maatschappeljik
werkster Margarete Njeri een aantal nieuwe intake gesprekken gevoerd en hebben wij in de eerste
week van september een aantal van hen, waaronder Loise en Priscilla, bezocht. Dat de hulp hier
dringend nodig is, moge duidelijk zijn. Maar ook de projecten die nog niet in behandeling zijn
genomen hebben dringend onze hulp nodig. Zo is er een alleenstaande moeder met zeven kinderen
die door haar man in de steek is gelaten en met werkelijk niets in een kaal kamertje woont. De
weinige kleding die ze hebben ligt uitgespreid op een oude plastic zak en doet dienst als matras voor
hen allemaal. We hebben een vijfjarig meisje met een huidinfectie op haar hoofd die op school
geweerd wordt vanwege mogelijk infectiegevaar maar waarvan de moeder geen geld heeft om haar
te laten behandelen. We hebben ouders met een kindje wat op tweejarige leeftijd
hersenvliesontsteking heeft opgelopen en daardoor gehandicapt is geraakt. Ze kan niet praten en
heeft speciaal onderwijs nodig. Zo zijn er nog een aantal en daarnaast hebben we uiteraard nog onze
andere lopende projecten.
Zoals de vijftienjarige Mary van de oude vader Waweru (87) die heeft voorgedaan dat ze achttien is
en nu hoogzwanger is van een man van begin dertig, we hebben Serah die enorm veel problemen
ondervond doordat haar tante en oom haar uit haar eigen door Circle4life gebouwde huis dreigden
te zetten omdat ze de grond terug wilden hebben. We hebben het gezin van Joseph Elim, oma
Beatrice en oma Jane en nog veel meer. Alle updates over ‘onze’ gezinnen vind u op de website van
Circle4life.
Ook blijven we een keer per maand voorlichting geven op de basisscholen in Uamani, Kitambaasye
en Donyo Primary. Het Life Skill programma met de handpoppen is iets waar de kinderen enorm
naar uitkijken en herhalen is zo belangrijk. De onderwerpen die we behandelen zijn o.a. puberteit,
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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!

5

