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All I want for Christmas is… naar school kunnen gaan, leren om voor mezelf op te komen,
kunnen slapen in een bed in plaats van op de kleigrond. Of in een huisje en iedere dag iets te eten
krijgen in plaats van dagen met een hongergevoel rondlopen. En wat mooi zou zijn, is zicht op een
toekomst.
Het zou de tekst kunnen zijn van bijna alle kinderen uit onze projecten. Helaas treffen we in onze
werkgebieden nog vaak mensen aan die niets hebben en daarom proberen wij hen op weg te helpen
naar een betere toekomst. We kunnen dit niet alleen, maar gelukkig hebben we u!
Reizen, reizen en nog meer reizen. Zo aan het eind van het Keniaanse schooljaar is het een enorme
drukte met het ophalen van de kinderen op de diverse scholen voor speciaal onderwijs. Daarbij komt
de enorme druk van het reizen met matatu’s die door overheidsregels steeds meer aan de wet- en
regelgeving gehouden worden, waardoor de prijzen ook nog eens enorm stijgen. Waar we in
voorgaande jaren nog wel eens met 22 in een busje gepropt werden, gelden nu strikte regels dat ze
zich aan het maximum van 14 personen moeten houden. En doe je geen gordel om dan wacht een
flinke boete of zelfs de gevangenis. We zijn benieuwd hoe strikt dit nageleefd gaat worden, zeker
gezien de nog steeds aanwezige omkooppraktijken van controlerend politiepersoneel. Zo aan het
einde van het jaar maken de busjes en brommertaxi’s dankbaar misbruik van de situatie. Veel
mensen willen naar hun thuisland reizen waardoor de al hoge prijzen nog verder stijgen.
Welkom bij Nieuwsbrief 24. We hebben de afgelopen maanden weer flink wat werk kunnen
verzetten. In het laatste kwartaal hebben we nog één project aan kunnen nemen; de vijfjarige Eunice
uit Kitini. Hieronder leest u meer over dit kleine meisje. Verder nemen we u graag weer mee naar
een aantal van onze lopende projecten in Kenia. We nemen afscheid van een paar kinderen omdat
hun schoolperiode via Circle4life erop zit en waarvoor we hard op zoek zijn naar sponsors die hun
vervolgopleiding willen bekostigen. Hiervoor zijn we in Kenia in gesprek met een tweetal
organisaties. We updaten u over sponsoractiviteiten die hier in Nederland hebben plaatsgevonden of
nog op de planning staan.
In september hebben de sponsordiners bij Tapasbar en Restaurant Proto en bij Café Restaurant
Aaltje plaatsgevonden. Ook dit jaar mochten we weer een aantal nieuwe gasten verwelkomen. Beide
avonden waren zeer geslaagd en hebben een mooie opbrengst gegeven voor de projecten in Kenia.
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Ook de statiegeldbonnenacties bij Albert Heijn de Aarhof en Albert Heijn de Ridderhof waren een
enorm succes. De opbrengsten waren boven verwachting en ook in 2019 mogen we weer twee keer
meedraaien in de goede doelen actie van de kruidenier die op de kleintjes let! We zijn er meer dan
blij mee want ook hier kunnen we veel mooi werk mee verrichten!
De kinderboekenweek heeft dit jaar voor Circle4life ook mooie donaties opgeleverd.
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Kinderboekenschrijver Gerard van Gemert heeft op een aantal scholen belangeloos presentaties
gehouden en als ‘dank’ hebben diverse scholen donaties gedaan voor de projecten in Kenia! Een
geweldig initiatief en mooie opbrengsten.
Ook is Circle4life steeds vaker het goede doel bij verjaardagen! Zo mochten we via Kees Dijkshoorn
een prachtig bedrag ontvangen die gasten tijdens zijn zijn 65e verjaardag hadden gedoneerd!
Gefeliciteerd nog namens de kinderen uit onze projecten en enorm bedankt voor de mooie bijdrage!
Via de Soroptimist International afdeling Alphen aan den Rijn hebben we een prachtige donatie
ontvangen om te kunnen starten met de medische zorg en het speciaal onderwijs voor de kleine
Eunice. Fijn dat jullie meehelpen aan haar toekomst!
Voor 2019 hebben we weer een aantal mooie sponsoractiviteiten in de agenda staan. Maar uiteraard
mogen dit er meer worden. Mocht je door de berichten enthousiast zijn en willen helpen? We komen
graag een presentatie geven, zowel op scholen als bij bedrijven! En wist je dat je naast particulier
sponsor ook als bedrijf kunt sponsoren? Dit kan met een eenmalige donatie maar ook op
maandelijkse basis. Circle4life heeft de ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar kunnen
worden!

Eunice Mbeke - NIEUW
Vijf jaar oud en al zo veel ellende meegemaakt. Op tweejarige leeftijd kreeg de kleine Eunice
hersenvliesontsteking. Deze diagnose werd helaas te laat gesteld. De lokale kliniek kon haar niet
genezen en had haar doorgestuurd naar het districtsziekenhuis in Kangundo. Daar heeft ze bijna
twee maanden gelegen. Ze was ernstig ziek, kon haar hoofd niet meer ophouden en kon niet meer
zelfstandig eten en drinken. Na de ziekenhuisopname en behandeling kon ze dit gelukkig wel weer
maar het virus had zijn kwaad al verricht. Eunice was doof en is dat tot op de dag van vandaag nog.
We hebben een BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry)test laten doen en hieruit bleek dat
ze volledig doof is. Hoortoestellen helpen haar niet en zij zal dovenonderwijs moeten krijgen om te
leren lezen, schrijven en rekenen. We zitten midden in de aanmeldprocedure bij de dovenschool in
Machakos, waar ook onze andere dove kinderen naar toe gaan. En hopelijk kan Eunice op 3 januari
hier op school gaan starten. Het is een leergierig meisje wat tot nu toe naar een gewone, lokale
basisschool gaat. De ouders kunnen het speciaal onderwijs niet bekostigen en zijn zeer dankbaar
voor de steun die ze voor hun dochtertje krijgen.
Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/18086kiti-eunice-mbeke
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Mary Muthoni
Iedere week twee keer naar spraakles in Thika. Een hele reis voor de kleine Mary, haar moeder en
maatschappelijk werkster Margarete Njeri. Heel langzaam boeken we wat vooruitgang. Mary is een
trage leerling en is bij het minste of geringste afgeleid. Reden voor de therapeut om één op één met
Mary de therapie te doen. Haar moeder wacht trouw in de wachtruimte. Inmiddels heeft Mary ook
een controle bij de KNO arts erop zitten. Haar oren zien er goed uit en ook de batterijen uit de
hoortoestellen die ze via Circle4life heeft ontvangen, zijn vervangen. Mary draagt de hoorapparaatjes
trouw en neemt de geluiden dan ook goed waar. We hebben nog een lange weg te gaan maar
hebben er alle vertrouwen in dat ze in 2019 zal kunnen praten. Samen met u maken we haar
toekomst mogelijk.
Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/18079dony-mary-muthoni

Onesmus Musyoki
Hij blijft onze grote held! Zware fysiotherapie, diverse operaties en al vier jaar in een
revalidatiekliniek. Ga er maar aan staan! Onesmus doet het zonder morren en weet waar hij het voor
doet. In september is de fixateur verwijderd en heeft Onesmus dagelijks therapie gekregen om zijn
botten sterker te maken. De grote vakantie (eind oktober tot begin januari) mag hij thuis bij zijn
ouders, broertje en zusjes doorbrengen. In januari wacht een volgende operatie en zal opnieuw een
fixateur worden aangebracht om zo het laatste traject van het oprekken van het bot in te gaan. Hij
moet nog zo’n kleine 9cm (komt vanaf 17cm) maar de laatste paar cm’s zullen niet haalbaar zijn en
de verwachting is dat hij nadat hij uitbehandeld is met een aangepaste schoen het niveauverschil kan
opvangen en zonder stok of wat dan ook kan lopen.
Ook zijn schoolprestaties zijn wat vooruit en Onesmus kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst!
Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki

Loise Kalondu
Een project wat in september als crisis hulp startte. De 34-jarige moeder was jaren mishandeld en
nadat haar zoon James door zijn vader met een ijzeren staaf was mishandeld, was de maat vol. We
hebben haar op weg geholpen door per direct een kamer te huren en te voorzien van stapelbed en
normaal bed. Ook potten en pannen werden aangeschaft omdat Loise niets meer had. De vader
heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden en betuigde zijn spijt en vroeg om vergeving.
Zowel James als zijn moeder hebben hem vergeven, waarop de rechters besloten de vader met een
waarschuwing vrij te laten. Mocht zich in de toekomst iets naars voordoen dan gaat hij voor langere
tijd de gevangenis in. We hopen dat het goed zal gaan. Onze voedselhulp stopt eind van het jaar. De
schoolkosten voor de kinderen loopt in 2019 nog door en moeder Loise zal moeten gaan overwegen
hoe ze verder wil. Terug naar haar moeder of haar man nog een kans geven en samen er het beste
van gaan maken. We zitten er dicht bovenop en houden ze in de gaten.

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/18081mith-loise-kalondu
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Priscilla Mweke
Herinnert u zich nog het verhaal van de 86-jarige grootmoeder, die alleen de zorg draagt voor 5
kleinkinderen en een thuiswonende zoon die geestlijk beperkt is?
In september/oktober hebben we een tweekamer huisje voor oma Priscilla gebouwd nadat we begin
september de enorm trieste leefomstandigheden zagen van deze altijd goedlachse oma. Nadat de
bouw was voltooid, hebben we stapelbedden en beddengoed gedoneerd compleet met klamboe’s.
Op oma’s verzoek werd de vloer met een ruwe cementlaag afgewerkt en niet zoals gewoon een
gladde en geverfde vloer. Dit omdat ze erg bang is om te zullen vallen met alle risico’s vandien. Ook
heeft ze een solar lamp ontvangen zodat de kinderen ’s avonds huiswerk kunnen maken.
Er is een document opgesteld, wat ondertekend is door de lokale chief, waarin wordt vermeld dat
Circle4life het huis voor oma Priscilla heeft gebouwd en dat, mocht er met haar iets gebeuren, het
huis dan aan de kleinkinderen vervalt. De grond waarop het huis gebouwd staat is eveneens
eigendom van oma Priscilla. Dankzij uw steun hebben we deze oma kunnen helpen!
Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/18084dmith-priscilla-mweke

We hebben in 2018 acht nieuwe projecten kunnen opstarten. Eén ervan hebben we moeten stoppen
omdat de moeder teveel eisen ging stellen en o.a. zelf wilde bepalen in welk ziekenhuis haar zoon
behandeld moest worden, terwijl Circle4life vaste afspraken heeft met bepaalde ziekenhuizen. Toen
de moeder niet kwam opdagen op een gemaakte afspraak, was de maat vol.
Twee projecten waren van korte duur en hebben we, omdat het eenmalige hulp was, af kunnen
sluiten. De andere vijf lopen nog. We hebben ons dit afgelopen jaar meer op crisis hulp kunnen
richten en ‘slechts’ enkele huizen gebouwd. Voor wat betreft onderwijs hebben we besloten dat bij
de start van een nieuw project wij in principe een jaar school ondersteunen. In dat jaar zal de
moeder of het gezin begeleid gaan worden en zullen we helpen met het zoeken naar oplossingen om
dit voor de ouders zelf mogelijk te maken. We hebben een project afgesloten omdat de
zeventienjarige Michael zijn beroepsopleiding bij Kolping Vocational Trainingcentre met goed
resultaat heeft afgesloten en nu officieel als timmerman aan het werk kan. Dankzij u ziet zijn
toekomst er rooskleurig uit.
De vijftienjarige Mary van de oude vader Waweru (87) is via een keizersnede bevallen van een
gezonde dochter, Rebecca. We houden daar de vinger aan de pols. Na een moeizame start, vooral
met de borstvoeding, gaat het nu goed. Haar broer Samuel bezoekt haar bijna dagelijks en
informeert hun vader over haar welzijn. Zo zijn er nog veel meer gezinnen en kinderen waarover we
u kunnen vertellen maar alle updates over ‘onze’ gezinnen kunt u zelf op de website van Circle4life
vinden onder de naam van het project.
Het afgelopen jaar was een jaar waarin we mooie resultaten hebben geboekt, maar ook met een
traan sommige projecten moesten stoppen of zorgen hebben over hoe een gezin verder moet. In
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januari zal tijdens het werkbezoek opnieuw bekeken worden of er gezinnen bij kunnen en zullen
eventueel nieuwe huisbezoeken worden afgelegd.

Wij danken u voor uw steun dit jaar en hopen samen met u volgend jaar weer veel mooi werk te
kunnen verzetten!
Voor hen, door u, met ons! Tot de volgende nieuwsbrief in 2019!
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