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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 26 – najaar 2019 

  

 

Pluk de dag.  

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief bereikte ons het trieste nieuws dat Regina, uit één van 

onze eenmalige projecten in 2018, onverwacht is overleden. Begin augustus was zij van een gezonde 

dochter bevallen en alles leek prima te gaan. Tot ze op woensdag 18 september waarschijnlijk door 

een hersenbloeding werd getroffen en hulp niet meer mocht baten. 

Regina werd slechts 40 jaar oud en laat haar man John en vijf kinderen (20, 9, 5, 2 ½ en 6 weken) na. 

Rust zacht lieve Regina. 

Welkom bij Nieuwsbrief 26. Het zal je maar gebeuren. Daar sta je als vader en ben je met al je 

verdriet nu alleen verantwoordelijk voor vijf kinderen. Je verdient net genoeg om je hoofd boven 

water te houden. Laat staan dat je de kosten van het ziekenhuis en de begrafenis kunt ophoesten 

want verzekeringen zijn er niet. En hoe moet je dat doen met een pasgeboren baby die haar 

moedermelk zo hard nodig heeft? Geld om flesvoeding te kopen is er niet en dus probeer je het op te 

lossen door koemelk met water te verdunnen…  

Bij de uitleg, verderop in deze nieuwsbrief, vertellen we u meer over deze nare situatie en de 

oplossing. 

De zomermaanden zijn redelijk rustig verlopen. Onze maatschappelijk werkster is eind mei bevallen 

van een gezonde zoon en heeft inmiddels haar werkzaamheden weer opgepakt. In de maanden dat 

zij met verlof was, regelde ze veel vanuit huis om zo de continuïteit van de projecten te kunnen 

waarborgen. In Kenia is het mogelijk om via een M-Pesa account, een rekening via je telefoon, te 

betalen. Zo kan er altijd betaald worden en krijgen de gezinnen hun maandelijkse voedselpakketten 

op tijd en werden schoolkosten voldaan. We hebben eind mei een kort werkbezoek gebracht aan 

Kenia en een beperkt aantal bezoeken gedaan maar vooral boekhouding en administratie bijgewerkt.  

Naast informatie over een aantal projecten,  willen we u eerst bijpraten over sponsoractiviteiten die 

hier in Nederland hebben plaatsgevonden of nog in de planning staan.  

Na zes jaar met veel plezier ons sponsordiner bij Proto te hebben mogen en kunnen organiseren 

werd het tijd voor een nieuwe  locatie. Na een gesprek met de eigenaren Selina en Martin Kalkhoven 

van o.a. Maggie Blue was dit al snel bepaald. It was all a dream, oftewel Maggie Blue! Er werd een 

prachtig drie-gangen-menu samengesteld en van de kosten voor het menu werd door Maggie Blue 

50% aan het project van de avond, Teresia Mwelu, geschonken. Donderdag 26 september was het zo 

ver. Ruim tachtig gasten woonden de avond bij. Albert Heijn de Aarhof sponsorde voor het zevende 

jaar de welkomstborrel in de vorm van een heerlijk koel glas Prosecco. Bontenue doneerde de 

schorten voor de bediening. En als kers op de slagroom hadden we live muziek, verzorgd door zanger 

Martin Luik (oud deelnemer aan het RTL’s Talent Project). Geheel belangeloos trad hij op.  

Fotografe Bianca Luik heeft de avond op camera vastgelegd! We kunnen terug kijken op een zeer 
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geslaagde avond met een geweldige opbrengst van ruim €  1.900,00 

Nogmaals dank aan iedereen die aan het welslagen van deze avond heeft bijgedragen! We hebben 

met de opbrengst de renovatie van het huis van de overgrootmoeder van Teresia volledig kunnen 

financieren en ook het onderwijs voor Teresia. Meer info onder het project Teresia. 

Op woensdag 23 oktober vond het sponsordiner plaats bij Café Restaurant Aaltje in Weesp. Voor de 

derde keer op rij was de zaal achterin het restaurant voor Circle4life. Vijfendertig mensen namen 

deel aan het diner. We verwelkomden ook hier de gasten met een koel glas Prosecco en de keuken 

had een heerlijk drie-gangen-keuze menu samengesteld. We hebben kort verteld over het doel van 

deze avond, de komende operatie voor Onesmus en de nabehandeling van de zesjarige Akoth. 

Het was weer een super gezellige en leuke avond en iedereen blikte terug met een goed gevoel. De 

avond heeft een prachtig bedrag van ruim € 600,00 opgeleverd. We willen onze gasten en sponsoren 

van deze avond dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage en deelname. 

In juli hebben we als goed doel bij Albert Heijn De Ridderhof gestaan en mochten we begin augustus 

een prachtig bedrag van € 143,15 ontvangen. Hartelijk dank aan alle klanten die ons geholpen 

hebben! 

Momenteel staan we bij Albert Heijn De Aarhof als goed doel voor de emballage box. Tot en met 31 

oktober kun je de statiegeld bonnen doneren aan onze stichting. We hopen weer op een mooie 

opbrengst! En super mooi nieuws… we hebben al bevestigd gekregen dat we volgend jaar ook weer 

mee doen en voor september staan ingepland. Geweldig fijn! 

Dan nemen we u nu graag mee naar een aantal projecten. Op onze website staan zoals u bekend alle 

projecten vermeld en deze zijn allen ge-updated zodat u behalve de projecten hieronder ook de 

andere informatie  terug kunt vinden. 

 

 

 

 

Ann Wangari – NIEUW  

Toen maatschappelijk werkster Margarete Njeri de 25 jarige Ann ontmoette schrokken we van haar 

leefomstandigheden. Ann is een alleenstaande moeder van drie jonge kinderen, twee meisjes (7 en 

4) en een jongetje (2). Ann is verlaten door haar man en is verstoten. Noodgedwongen moest ze 

terug naar haar moeder en daar heeft ze met veel pijn en moeite een bouwvallig huisje in elkaar 

weten te zetten op een stukje grond wat zij van haar moeder heeft gekregen. De enige bezittingen 

die ze heeft, zijn een klamboe vol gaten en wat kleren die op de zandgrond liggen en dienst doen als 

matras. Eten doen ze een keer in de twee dagen. Zodra ze kan werkt ze tijdelijke baantjes in de 
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omgeving, doet de was voor mensen of helpt op het land met bewerken van grond of het wieden van 

onkruid. We hebben inmiddels heel wat leed voorbij zien komen maar dit maakte een enorme 

indruk. Omdat het regenseizoen is, heeft onze fundi (aannemer) aangegeven dat 

herstelwerkzaamheden aan het huis te gevaarlijk zijn. We hebben Ann tijdelijk geholpen door een 

plastic zeil op de vloeren te leggen en een stapelbed te laten maken. Omdat het door haar zelf 

gebouwde huisje te laag is, kon het bed niet als stapelbed geplaatst worden maar als twee losse 

bedden. Er zijn matrassen, lakens, dekens en klamboe’s gedoneerd en zodra het weer het toelaat 

gaan we met de fundi de situatie bekijken en hopen we haar zo snel mogelijk aan een veilig huis te 

kunnen helpen. We zijn per direct gestart met een maandelijks voedselpakket en tijdens het 

werkbezoek midden november gaan we kijken hoe we haar verder kunnen helpen op weg naar een 

betere toekomst. 

Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/19090MITH-Ann-Wangari  

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Teresia Mwelu - NIEUW 

Op 31 mei 2019 maakten we voor  het eerst kennis met de vijfjarige Teresia. Een weesmeisje wat 

onder erbarmelijke omstandigheden samen met haar overgrootmoeder woont. We zagen haar bij 

Uamani Primary School waar de lerares van Teresia ons op haar situatie wees. Teresia’s moeder 

overleed toen zij drie weken oud was. Haar grootouders overleden kort na elkaar en vanaf haar 

derde jaar leeft zij met haar overgrootmoeder Agnes (86). Het huis waarin ze wonen heeft geen 

deuren, het dak lekt aan alle kanten en slapen doen ze op een deels afgebroken eenpersoonsbed wat 

ooit betere tijden heeft gekend. Kleding en een verteerd matras liggen op de bodem om zo nog een 

beetje comfortabel te kunnen slapen. Eten  is er nauwelijks en de leerkrachten op school schoven 

haar tussen de middag vaak wat van hun eigen eten toe. Haar schooluniform was een oud en 

afgedankt exemplaar van een meisje uit de buurt. Tijd voor actie dus en zo koppelden we Teresia aan 

ons sponsordiner bij Maggie Blue. Met de geweldige opbrengst hebben we het huis volledig kunnen 

renoveren, de dakplaten zijn vervangen, er zijn deuren en ventilatieroosters geplaatst en er is een 

cementvloer gestort. Teresia en oma Agnes slapen nu in een stapelbed op een nieuw matras met 

lakens, dekens en een klamboe. Teresia heeft een nieuw schooluniform en schoolschoenen gekregen 

en we ondersteunen de overgrootmoeder maandelijks met een voedselpakket en betalen de 

schoolkosten. Onze maatschappelijk werkster ter plekke heeft inmiddels een gesprek gehad met de 

area chief, de overgrootmoeder en een tante van Teresia over de toekomst om zo het huis maar ook 

de opvang van Teresia veilig te stellen mocht er met de overgrootmoeder iets gebeuren. Oma wilde 

hier nog even goed over nadenken en binnenkort hopen we het op papier te kunnen zetten. 

Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/19089UAMA-Teresia-Mwelu    

 

Onesmus Musyoki   

Onesmus heeft dit jaar dagelijks intensieve fysiotherapie gehad. Net voor de augustus vakantie had 

hij deelgenomen aan een schoolvoetbaltoernooi in een andere county en hij eindigde daar zo hoog 

dat hij een prijs gewonnen had. Een knalgroene wasmand voor zijn moeder. Hij heeft de vakantie 

https://www.circle4life.nl/projecten/19090MITH-Ann-Wangari
https://www.circle4life.nl/projecten/19089UAMA-Teresia-Mwelu
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thuis doorgebracht en is eind augustus weer teruggekeerd naar school. Inmiddels is bekend dat hij 

op de nominatie staat voor de volgende operatie eind januari. Eind oktober sluiten de scholen voor 

de grote vakantie. Deze zal hij bij zijn familie kunnen doorbrengen in voorbereiding op januari. 

Samen met Akoth (project hieronder) was Onesmus het doel van het sponsordiner bij Cafe 

Restaurant Aaltje. De opbrengst van deze avond was ruim € 600,00 

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

                                                                                                                                                                                                    

Immaculate Akoth (Dedii) 

Weet u nog dat we eerder dit jaar de sponsoractie hielden voor de zesjarige Akoth? Een sponsoractie 

met een geweldige opbrengst van € 2.600,00. Het bedrag wat we hard nodig hadden voor de zware 

operatie die haar te wachten staat. (red. haar rechterheup is in april 2018 geopereerd en door 

vergroeiing van haar linkerbeen moet deze nu op 2 plekken gebroken worden omdat ze anders niet 

meer kan lopen binnen korte termijn). De verwachting was dat ze in juli geopereerd zou worden 

maar helaas kwam de specialist zelf in de medische molen terecht en moest het uitgesteld worden. 

In september leken we groen licht te hebben maar toen kwam het bericht dat Akoth zelf ziek was. 

Onze maatschappelijk werkster is met haar en haar moeder naar het ziekenhuis in Kangundo gereisd 

en hier bleek dat ze longontsteking had. Er werd antibiotica voorgeschreven en de eerstvolgende 

afspraak zou pas plaatsvinden als ze geheel hersteld was. 

Inmiddels heeft eind eerste week oktober de afspraak met de orthopedisch chirurg van het Kijabe 

Hospital tezamen met haar orthopedisch chirurg uit Kangundo plaatsgevonden in Kijabe.  Een reis 

van ruim drie en half uur heen en ook weer zo lang terug. En dat is nog gerekend zonder files en 

vertragingen. Het was dus heel vroeg vertrekken en 's avonds laat pas weer thuis. 

Akoth werd onderzocht en de moeder heeft een verklaring moeten tekenen dat ze akkoord gaat met 

de operatie. En nu is het wachten tot ze opgeroepen wordt. Bij telefonische controle deze week 

hoorden we dat ze bijna bovenaan staat. Het kan dus niet lang meer duren. Akoth zelf vindt het maar 

eng en ziet er enorm tegenop. Met haar zes jaar realiseert ze zich echter wel dat deze operatie nodig 

is om haar droom te verwezenlijken. De droom van weer zelf kunnen lopen, rennen en spelen… 

Duimen jullie met ons mee? 

 

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/18077dony-immaculate-akoth-dedii 

 

   

Regina Wanjeru (heropend project) 

Regina ontmoetten we voor het eerst in september 2018. Ze had een opgezette buik en pijn. De 

artsen in de lokale kliniek weten dit nog aan de bevalling die ze anderhalf jaar daarvoor had. Ze 

vertrouwde het niet maar was door geldgebrek niet in staat om het nader te laten onderzoeken. 

Toen wij haar voor het eerst spraken uitte ze haar angst dat het niet goed was en hebben we haar 

laten onderzoeken in het grote ziekenhuis in Thika. Ze heeft röntgenfoto's en echo's van de buik 

gehad en hieruit bleek dat ze een ontsteking had aan haar nieren. Er werd medicatie voorgeschreven 

en Regina herstelde hiervan volledig. Ze wilde geen verdere hulp van ons en zo verliet ze kort daarop 

https://www.circle4life.nl/projecten/14051UAMA-Onesmus-Musyoki
https://www.circle4life.nl/projecten/18077dony-immaculate-akoth-dedii
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weer ons sponsorprogramma. 

Totdat ons half september 2019 het droeve nieuws bereikte dat Regina geheel onverwacht was 

overleden. Haar man, en vijf kinderen van 20 (uit eerdere relatie), 9, 5, 2 1/2 en een baby van slechts 

6 weken achterlatend. De oudste zus zorgt voor de baby maar door geldgebrek kreeg de baby 

verdunde koemelk. Tijd voor hulp aan het gezin! 

Maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft de oudste zus Catherine voorlichting gegeven over 

de hygiene en het bereiden van flesvoeding. We hebben per direct flessen, spenen, fleswater en 

babyvoeding gedoneerd. Op 24 september heeft de eerste controle van de kleine baby 

plaatsgevonden. Geboren op 2 augustus en 7 weken later 48cm lang en 3,05 kg. Baby Magdalene 

heeft haar inentingen gehad en de eerstvolgende controles staat voor eind oktober.  

Helaas bleek Magdalene vorige week ziek. Hoge koorts en moeite met ademhalen, het kleine meisje 

bleek longontsteking te hebben. Opnieuw voorlichting gegeven maar nu over het belang van het 

afmaken van de kuur en het geven van de medicatie op vaste tijden. Inmiddels gaat het weer goed 

met het kleine meisje. Op 26 september heeft de begrafenis van Regina plaatsgevonden en was 

Circle4life door Margarete vertegenwoordigd. Een zeer emotionele dienst en Regina is op hun eigen 

grond begraven. Circle4life heeft een bijdrage in d e kosten geleverd, zoals gebruikelijk is in Kenia. 

We hopen dat Magdalene en de andere kleine kinderen, met onze hulp, op kunnen groeien tot 

gezonde kindjes. Mocht dit verhaal u aanspreken en wilt u helpen? Alle hulp is welkom! 

 

                                                                                                                                                                               

Mocht je überhaupt door alle bovenstaande berichten enthousiast zijn en ook willen helpen? 

Sponsoren kan al vanaf € 5,00 per maand. En wist je dat je naast particulier sponsor ook als bedrijf 

kunt sponsoren? Dit kan met een eenmalige donatie maar ook op maandelijkse basis. Ook komen we 

graag een presentatie geven, zowel op scholen als bij bedrijven. Circle4life  heeft de ANBI status 

waardoor giften fiscaal aftrekbaar kunnen worden! 

Wij danken u voor uw steun en hopen samen met u weer veel mooi werk te kunnen verzetten!  

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

                                         

 


