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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 27 – voorjaar 2020 

  

 

Corona. Het COVID-19 virus houdt niet alleen Nederland in de ban maar een groot deel van de 

wereld. Ook in Kenia is het virus vastgesteld. Het eerste slachtoffer werd op 12 maart bevestigd en 

op 23 maart was dat opgelopen naar 16. Vanaf de eerste besmetting werden meteen grote 

maatregelen afgekondigd. De scholen moesten dicht en ook hier werd mensen gevraagd om afstand 

te houden. Iets wat nog niet meteen binnenkwam bij de mensen waardoor inmiddels strengere 

maatregelen zijn afgekondigd. Ook internationale vluchten zijn geschrapt en vanaf woensdag 25 

maart mag geen internationaal passagiersvliegtuig meer landen. Tot die tijd moeten reizigers na 

aankomst in quarantaine op een door de overheid vastgestelde locatie en op eigen kosten. Ook 

restaurants en bars moeten dicht en alleen take away food mag verkocht worden.  

Op 16, 17 en 18 maart heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri de kinderen die verdeeld 

over verschillende counties speciaal onderwijs volgen opgehaald. Met uitzondering van de kleine 

Immaculate Akoth (Dedii). Zij verblijft sinds zeven weken in revalidatie kliniek Ol Kalou na een zware 

en ingrijpende operatie twee weken eerder. Omdat zij intensieve zorg en fysiotherapie nodig heeft is 

het niet verantwoord haar naar huis te sturen. Het medisch personeel is samen met nog een groep 

zeer hulpbehoevende patiëntjes achtergebleven. Meer over Akoth onder de hieronder vermelde 

projecten.  

De angst is groot dat het virus zich zal verspreiden naar de rurale gebieden in Kenia doordat mensen 

van de grote steden naar hun rurale thuisgebieden reizen. Gebieden waar slechte hygiënische 

omstandigheden zijn, waar mensen met veel personen op elkaar in kleine hutjes wonen, waar geen 

schoon water is en een tekort aan voedsel. De voedselprijzen zijn naar enorme hoogtes gestegen. 

Omdat veel van ‘onze’ gezinnen in deze gebieden wonen, heeft Margarete hen allen bezocht en de 

noodzaak van alle maatregelen uitgelegd, mede aan de hand van filmpjes die wij haar toegestuurd 

hebben om de situatie in Europa duidelijk te maken. We hebben besloten om met onmiddellijke 

ingang de basisvoedselpakketten naar de grotere gezinnen binnen onze projecten te verdubbelen 

zodat er voldoende eten is maar ook zeep en kookolie. Ook zullen we deze gezinnen gedurende de 

corona crisis voorzien van schoon water om zo ook daar de risico’s te beperken. 

Verder hebben we besloten dat we onze mensen niet onnodig bloot willen stellen aan risico’s en 

hebben daardoor aangegeven niet langer met de matatu’s (taxibusjes voor 14-20 mensen) te reizen 

en uitsluitend van de diensten van onze vaste chauffeur Paul gebruik te maken. Ook zal er zoveel 

mogelijk vanuit huis gewerkt worden. Het kopen en laten vervoeren van de voedselpakketten kan op 

deze manier worden geregeld en voor medische urgenties zullen uiteraard uitzonderingen gemaakt 

worden met in acht name van de voorzorgsmaatregelen. 
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We hadden u een iets minder zorgelijk welkom willen heten maar het is op dit moment niet anders. 

Toch willen we u graag nog het een en ander vertellen over de activiteiten die voor de start van de 

pandemie hebben plaatsgevonden. Zowel in Nederland als het werkbezoek aan Kenia. We hopen u 

met onze update zo toch een beeld te kunnen geven van de huidige situatie. 

Aan het einde van het jaar kregen we een geweldig bericht van onze sponsor E-Con USA. Zij 

verhoogden de sponsoring met 100%, wat een geweldig bericht en wat zijn we hier blij mee.  

Van Loon Accountantskantoor verzorgde een feestavond waarbij de genodigden gevraagd werd om 

een donatie. Van Loon verdubbelde vervolgens het bedrag en graag willen we hen op deze manier 

nog eens extra bedanken!  

Ook al onze ‘vaste’ sponsoren, zowel particulier als zakelijk, zijn bij ons gebleven en helpen ook in 

2020 weer mee om het werk in Kenia mogelijk te maken. 

Begin februari zijn wij benaderd door Oecomenische Basisschool Brummen nadat we hier tijdens de 

Kinderboekenweek een boekenpresentatie hebben gegeven. Zij hebben Circle4life uitgekozen als 

goed doel voor dit schooljaar. Op 2 maart ging hun project ‘De Wereld in je (br)oeczak’ van start en 

op 9 maart zijn de bestuursleden Charlotte en Ellen naar de school gegaan om een presentatie te 

geven aan alle kinderen, leerkrachten en een aantal ouders. Alle klassen werken aan hun eigen land 

en op 17 juli wordt het schooljaar en het project afgesloten met een Pleinfeest waarbij Circle4life ook 

aanwezig zal zijn met een stand. De kinderen verkopen op dit feest hun reisboek wat gemaakt is over 

alle landen waar ze aan gewerkt hebben en andere spulletjes. De opbrengst gaat naar onze stichting. 

Speciaal voor de school hebben we een project gekozen wat de kinderen aanspreekt. Oma 

Franciscah die alleen de zorg draagt voor zeven kleinkinderen (meer over haar onder de projecten). 

Begin maart is er ook een gesprek geweest met de eigenaren van Restaurant Maggie Blue en 

Restaurant ’s Molenaars in Alphen aan den Rijn voor het organiseren van het (jaarlijkse) sponsordiner 

maar ook een nieuw initiatief, het Wijnmakersdiner. Omdat Circle4life in augustus dit jaar tien jaar 

actief is in de rurale gebieden in Kenia willen we het sponsordiner een speciaal tintje geven en zijn 

we in gesprek met ‘grote namen’ om het een topavond te laten worden. Helaas gooide het 

wereldwijde virus roet in het eten en staat alles stil, ook voor wat betreft het communiceren van 

deze activiteiten. De data zijn al wel bekend en vooralsnog staat het sponsordiner gepland voor 

donderdag 24 september en het Wijmakersdiner voor 11 november 2020.  

Ook met Café-Restaurant Aaltje in Weesp hebben we al een datum geprikt en dat is donderdag 22 

oktober geworden. De data kunt u alvast noteren en zodra de situatie het toelaat gaan we hier weer 

verder aan werken en hoort u van ons. 

In februari hebben Gerard en Ellen een werkbezoek gebracht aan Kenia. Naast de lopende projecten 

zijn een zevental nieuwe projecten bezocht en deels opgenomen in de programma’s. 

De hulp aan enkele nieuwe mensen was zo urgent dat per direct is besloten te helpen, veelal 

eenmalige hulp zoals het doneren van stapelbedden, beddengoed, schooluniformen en schoolkosten 

en het bieden van medische hulp. 

Zo hebben we Teresiah Wayua uit Park Village geholpen met bedden, schooluniformen, 

schoolschoenen, rugzakken en de schoolkosten voor dit jaar voor haar drie kleinkinderen. Ook voor 

Anna Mathei uit Kamunyu hebben we schooluniformen, schoolschoenen en schoolkosten 

gesponsord.  

We zijn in gesprek met een opleidingsinstituut voor tienermoeder Faith uit Kwetu. Zij werd op 
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vijftienjarige leeftijd zwanger nadat ze op een feestje gedrogeerd was. Toen ze de volgende morgen 

wakker werd had ze geen idee waar ze was en wie de mensen daar waren. Enkele weken later bleek 

ze zwanger te zijn. Ze moest noodgedwongen haar middelbare school stoppen en wil graag een 

opleiding tot kapster/schoonheidsspecialiste volgen. We zijn hierover in gesprek om te kijken of ze 

samen met haar nu negen maanden oude baby daar terecht kan. 

Een aantal van de nieuwe projecten staat op de wachtlijst en zodra de financiële situatie dat toelaat 

zullen we de hulp aan hen starten. 

Dan nemen we u nu graag mee naar een aantal nieuwe projecten maar ook bestaande projecten. 

Meer en uitgebreidere informatie vind u op onze website. 

 

 

 

Agnes Kalondu  – NIEUW  

Oma Agnes woont samen met haar twee kleindochters van tien en zeven jaar. De moeder van de 

meisjes overleed plotseling toen de jongste nog een baby was. Sindsdien zorgt oma Agnes voor hen. 

Tot juli vorig jaar had oma tijdelijke baantjes om zo de huur voor haar kamer en de school van de 

meisjes te kunnen betalen. Oma sliep in een krakkemikkig bed vol met wantsen en de meisjes sliepen 

op de grond. Van elkaar gescheiden door een doek zodat ze beiden hun ‘eigen’ kamertje hadden. 

Agnes werd ziek in juli 2019. De kliniek vermoedde blaasontsteking en hier kreeg ze medicatie voor. 

De klachten verergerden en geld om nader onderzoek te doen was er niet. Omdat oma bijna niet 

meer kan lopen en zich slechts door krukken kan voortbewegen was hulp per direct nodig. Inmiddels 

hebben we een stapelbed gedoneerd met alles wat erbij hoort inclusief klamboe. De meisjes waren 

zo enorm blij. Ook hebben ze hun eerste knuffel beest (Happy Horse) gekregen en nieuwe kleding. 

Oma is inmiddels onder behandeling in het ziekenhuis. Er zijn echo’s en scans gemaakt en hieruit 

bleek dat er iets afwijkends in haar baarmoeder was te zien. Inmiddels is er een uitstrijkje gemaakt 

en weefsel op kweek gezet en heeft ze medicijnen en voedingssupplementen voorgeschreven 

gekregen. Eind april staat de vervolgafspraak bij de gynaecoloog gepland. We hopen dat de uitslag 

mee zal vallen en dat we haar kunnen helpen. We moeten er niet aan denken dat deze twee jonge 

meisjes zonder hun oma zouden komen te staan. 

Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/20092DONY-Agnes-Kalundu  

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Franciscah Wanza - NIEUW 

Ook deze oma staat alleen voor de opvoeding van haar kleinkinderen. In november 2019 overleed 

https://www.circle4life.nl/projecten/20092DONY-Agnes-Kalundu
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haar dochter, de moeder van de kinderen die in leeftijd variëren tussen de twee jaar en twaalf jaar 

oud. Het is overleven want ineens zeven monden erbij om te voeden als je al niets hebt, valt niet 

mee. De schoondochter van Franciscah woont met haar man op dezelfde compound en helpt haar 

schoonmoeder waar ze kan. Het huis is oud en er ontbreken overal stenen, er zitten scheuren in de 

muren, de deur hangt scheeft in wat ooit een deurpost was en binnen is alleen zandgrond. De muur 

tussen de twee kamers is deels afgebrokkeld en de kinderen slapen aan de ene kant van de muur en 

oma aan de andere kant. Het bed van de kinderen is een oud eenpersoonsbed waarvan de poten 

deels ontbreken en waar stenen onderstaan om het rechtop te kunnen laten staan. De vier jongste 

kinderen slapen in het bed, de drie oudsten slapen op de zandgrond voor het bed. Omdat het dak 

aan alle kanten lekt is de vloer klam en vochtig. Tijd voor actie! En samen met de basisschool uit 

Brummen (zie hierboven) gaan we oma helpen. Omdat we niet tot juli kunnen wachten is alvast een 

start gemaakt met het opknappen en restaureren van het huis, zijn er cementvloeren gelegd en zijn 

er twee stapelbedden, een eenpersoonsbed en alle toebehoren besteld. 

Er zijn schooluniformen besteld voor zes kinderen (de jongste van twee gaat nog niet naar school) en 

onze maatschappelijk werkster heeft een gesprek gehad met het hoofd van de school waar de 

kinderen naar toe zullen gaan. Afgesproken is dat Kitambaasye Primary school de schoolkosten voor 

drie kinderen op zich zal nemen en Circle4life de algemene kosten voor allemaal en de schoolkosten 

voor de andere drie kinderen. Ook zal oma maandelijks een voedselpakket ontvangen zodat de 

kinderen met gevulde buikjes naar school kunnen. 

Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/20096KITA-Franciscah-Wanza    

 

Alice Muoti - NIEUW   

Alice en haar man Boniface wonen samen met hun zoon Densiel in Kamunyu, een plaats niet ver 

buiten Ol Donyo Sabuk. De compound waar ze wonen hebben ze geërfd van Boniface’s ouders. Alice 

heeft de basisschool afgemaakt en Boniface zelfs de middelbare school. Het lukt hen niet om vaste 

baantjes te vinden en ze zijn dan ook volledig afhankelijk van seizoenswerk en de verkoop van een 

klein beetje fruit en groente van hun eigen shamba.  

Het huis waar ze in wonen staat op instorten. Tijdens de afgelopen regenperiode is een deel al 

ingestort en heeft Boniface het provisorisch weten op te lappen. Binnen staan twee 

eenpersoonsbedden die ooit een betere tijd hebben gekend. Wonen, slapen, koken en leven met z’n 

drieën op nog geen 6m2 terwijl de wind en regen aan alle kanten door het huis heen blaast. 

In ons gesprek met hen vertelden ze dat ze helaas bewust maar één kind hebben omdat ze geen geld 

hebben om meerdere kinderen op te laten groeien. Ze zijn in staat om de schoolkosten voor hun 

zoon te betalen en te zorgen voor in ieder geval één keer per dag eten maar door de weinige 

inkomsten is het bouwen van een huisje uitgesloten. 

Ze staan op de wachtlijst en zodra we kunnen, helpen we hen met een nieuw huisje en bedden met 

toebehoren. En als het kan zou Boniface graag een beroepsopleiding willen volgen om zo volledig zelf 

in staat te zijn zijn gezin te onderhouden.  

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/20094KAMU-Alice-Muoti  

                                                                                                                                                                                                    

https://www.circle4life.nl/projecten/20096KITA
https://www.circle4life.nl/projecten/20094KAMU-Alice-Muoti
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Immaculate Akoth (Dedii) 

In onze vorige nieuwsbrief stonden we nog op de wachtlijst van het ziekenhuis en nam de spanning 

bij Akoth per dag toe. Ze zag zo enorm op tegen de zware operatie. Eerder waren ze al onderweg 

naar het ziekenhuis toen er een telefoontje kwam dat er iets was tussengekomen en de operatie 

geen doorgang zou vinden. Nadat onze fysiotherapeut zich had ingespannen om een ander 

ziekenhuis te vinden wat in staat was deze complexe ingreep uit te voeren duurde het niet lang 

meer.  

Op 16 januari moest Akoth zich met haar mama en onze maatschappelijk werkster Margarete al 

vroeg melden in het North Kingangop Catholic Hospital. Ze is opgenomen en heeft tot 27 januari met 

contragewichten in bed moeten liggen om de stand van haar bot al te wijzigen. Op 28 januari is ze 

geopereerd en is het bot onder haar knie doorgezaagd en met metalen plaat en schroeven 

rechtgezet. Ook haar heup is opnieuw geopereerd en de schroeven en plaat daar zijn verwijderd en 

vervangen door een implantaat. Akoth ligt tot haar middel volledig in het gips met een opening aan 

de onderzijde voor het kunnen plassen en ontlasting. Op 3 februari is zij overgebracht naar 

revalidatie centrum Ol Kalou, waar ook Onesmus uit onze projecten verblijft. Het brak onze harten 

dat zij geen bezoek mocht krijgen door haar moeder, vader, zusje en onze maatschappelijk werkster. 

Het ziekenhuis en de revalidatiekliniek zijn nog van mening dat dit haar herstel hindert. De datum 

waarop we haar mochten zien was vastgesteld op 14 maart maar helaas viel door de corona dreiging 

ook dit in het water. Het was een fondsenwervingsdag die door Ol Kalou was georganiseerd maar 

familie moest op afstand blijven en we hebben Akoth slechts op meters afstand kunnen zien.  

Op 18 maart ging Margarete terug naar Ol Kalou om Onesmus op te halen. Nu alle scholen in Kenia 

dicht zijn moesten ook de kinderen in het speciaal onderwijs terug naar huis. Met uitzondering van 

Akoth en nog een kleine 40 kinderen die te kwetsbaar zijn om naar huis te kunnen. De zuster had een 

paar foto’s van haar gemaakt (zie aan het begin van de n ieuwsbrief). Inmiddels is ze wel gewend aan 

de situatie en kon er zelfs een lachje af. Iedere dag fysiotherapy en één keer per week het gips 

wisselen. Gelukkig mag en kan ze inmiddels af en toe rechtop zitten. Onze kleine kanjer. Ga er maar 

aan staan. Met haar inmiddels zeven jaar realiseert ze zich dat dit alles nodig is om haar droom te 

verwezenlijken. De droom van weer zelf kunnen lopen, rennen en spelen…  

Zodra de situatie met het corona virus ook daar rustig is, zal er een nieuwe familie dag worden 

ingepland. We houden u op de hoogte! 

 

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

 

   

John Mundia (voorheen Regina Wanjeru)  

Herinnert u zich nog het droevige verhaal van het plotselinge overlijden van Regina medio september 

2019? Het alleen achterblijven van John met vier kinderen tussen de zes weken en 8 jaar? 

Ondanks zijn enorme verdriet doet hij het zo geweldig goed. En wat een betrokkenheid! 

Na het overlijden van zijn vrouw zijn we per direct gestart met de maandelijkse babyvoeding en 

controles voor baby Magdalene (Magda). In december hebben we een twee-kamer-huis voor hen 

gebouwd en is er zelfs elektriciteit aangelegd. Er is een stapelbed en een eenpersoonsbed gedoneerd 

compleet met beddengoed en klamboe’s. De kinderen gaan via Circle4life naar school en waren 

https://www.circle4life.nl/projecten/18077dony-immaculate-akoth-dedii
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super trots op hun nieuwe uniformen en schoenen. We hebben voor kussens op de kale houten bank 

gezorgd. In januari bleek Magda ziek, ze had koorts en uitslag die steeds grimmiger werd. Ze kreeg 

medicatie maar dat hielp niet. Tijdens ons werkbezoek in februari hebben we hen bezocht en 

constateerden ook grote bulten die er niet goed uitzagen. Inmiddels is Magda verder onderzocht en 

mogelijk dat ze een voedselallergie heeft. Haar mama had dit ook en dit wordt nu verder onderzocht. 

Ook is er aangepaste medicatie voorgeschreven en dit lijkt, samen met het alleen gebruiken van 

fleswater beter te helpen.  

Het huis was overigens in tip-top conditie toen we John bezochten. Geen kruimel op de grond te 

vinden, de bedden allemaal opgemaakt en een teil met water stond klaar voor het wassen van de 

mango’s van eigen boom. Een verrassing die hij ons graag wilde geven. Wat een respect voor deze 

papa. Hij mist zijn Regina nog elke dag en ziet ook veel van haar terug in zijn kinderen. We hadden 

tijdens ons bezoek een paar ingelijste foto’s van haar meegenomen zodat hij ook bij zijn kinderen 

haar beeld levend kan houden. We hebben hem gevraagd na te denken over een beroepsopleiding 

zodat hij in staat zal zijn een ‘echt’ inkomen te verdienen en zo zijn gezin te onderhouden. Zijn 

moeder heeft de dagelijkse zorg over de kinderen en vooral baby Magda op zich genomen als John 

naar de steengroeve gaat om met de hand stenen te vergruizen. Een loodzware baan die weinig 

betaalt maar hij doet het zonder klagen. Hij wil zijn kinderen een toekomst kunnen bieden. Wat een 

kanjer! 

 

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/18087MITH-john-mundia 

                                                                                                                                                                               

Er is nog veel meer te melden maar dat schrijven we graag in een volgende nieuwsbrief.  

En oh ja, bent u benieuwd naar ons financiele jaarverslag over 2019? Dit kunt u vinden op onze 

website en is ook dit jaar weer belangeloos verzorgd door Van der Leden administratie en 

belastingkantoor. Onze dank hiervoor! 

Mocht je 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!  

                                          

https://www.circle4life.nl/projecten/18087MITH-john-mundia

