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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 29 – december  2020 

  

 

Ruim 94.768 positieve testen volgens de statistieken in Kenia en 1.647 doden. Het zijn de officieel 

bekendgemaakte cijfers maar of dit juist is, is de vraag. De mensen in de rurale gebieden en 

sloppenwijken zijn moeilijk te testen en te tellen, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk veel 

hoger ligt.  

Na een(gedeeltelijke) lockdown zijn de scholen in oktober weer opengegaan voor leerlingen van 

groep vier en acht van de basisscholen en de vierde klas van de middelbare scholen. De rest van de 

scholieren blijft thuis tot januari 2021. Thuisonderwijs is in de rurale gebieden waar wij werken 

onmogelijk. Er zijn geen stroomvoorzieningen en ook al waren die er wel, “onze” gezinnen bezitten 

geen laptops of computers. Daarbij zijn de meesten van onze ouders/verzorgers zelf nauwelijks naar 

school geweest en dus niet in staat de kinderen hierin te begeleiden. Het is een moeilijke tijd 

geweest de afgelopen tien maanden en de impact hiervan zal nog lang doorwerken. Door alle 

(eerdere) beperkingen hebben onze families geen inkomen. De meesten werken als dagloner en voor 

deze beroepsgroep is nauwelijks werk beschikbaar. De nood is dan ook erg hoog. De hele dag 

thuiszitten met weinig vooruitzichten, kinderen die honger hebben en geen schoon water tot je 

beschikking hebben, is geen natuurlijk pretje. Onze maatschappelijk werkster, Margarete Njeri heeft 

de gezinnen vanaf het begin voorlichting gegeven en de maanden dat reizen naar de werkgebieden 

onmogelijk was, onderhield ze telefonisch contact met hen.  

We hebben de gezinnen in onze projecten en een paar gezinnen die we eigenlijk al losgelaten 

hadden de afgelopen periode geholpen met een dubbel voedselpakket, water en zeep. 

In oktober hebben we de families met een eigen stuk grond zaden en kunstmest geschonken zodat 

ze zelf de meest essentiële groenten kunnen verbouwen voor eigen gebruik.  

Ondanks alle zorgen en beperkingen hebben we gelukkig wel weer een hoop mooi werk kunnen 

verrichten in Kenia. In het kort vatten we samen wat we hebben kunnen verwezenlijken, naast de 

maandelijkse voedselpakketten en het betalen van de schoolkosten. We pikken er een paar uit en 

verwijzen u voor uitgebreidere informatie naar de projecten hieronder en op onze website.  

1. De heup- en onderbeenoperatie voor de nu zevenjarige Akoth heeft begin dit jaar 

plaatsgevonden en sinds half maart revalideert zij in revalidatiecentrum Ol Kalou. 

2. Oma Agnes is in september geopereerd en zijn haar baarmoeder en eierstokken verwijderd.  

3. Het huis voor oma Franciscah is volledig gerenoveerd en van betonvloeren voorzien. Er zijn 

bedden, matrassen, lakens, dekens en klamboe’s gedoneerd. 

4. We hebben een huis laten bouwen voor Alice en Boniface en hun zoon Densiel. Uiteraard 

hebben we ook bedden en toebehoren gedoneerd.  

5. De mensen waar we de huizen voor gebouwd/gerenoveerd hebben, hebben tevens een 

solarlamp en een energiezuinige jiko (traditioneel kooktoestel) ontvangen. Hierdoor hebben 

ze ’s avonds licht en kunnen ze veilig koken. 
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6. Alle vrouwen en meisjes uit onze projecten hebben we van AFRIpads kunnen voorzien. 

Herbruikbaar maandverband wat via de Stichting AFRIpads is aangekocht. 

7. De bouw van het huis voor Mundia, de weduwnaar met vier kleine kinderen, is begin dit jaar 

afgerond en in november heeft hij een op diesel werkende waterpomp gekregen zodat hij 

zijn land kan bewateren. Hij gaat zijn oude beroep van boer weer oppakken. Ook is er dit jaar 

babyvoeding gesponsord voor de kleine Magda.  

8. Alle projecten met eigen grond hebben in oktober zaden en kunstmest ontvangen om zo in 

eigen behoefte te kunnen voorzien.  

9. Voor de kerst ontvangen alle gezinnen die voedselpakketten krijgen een extra pakket in de 

vorm van meel om chappati’s te bakken, olie en verse groenten 

We zijn dankbaar dat we in dit bizarre jaar nog zo veel hebben kunnen doen. Begin januari staat de 

bouw van een nieuw huis voor het gezin van John Mwangi uit Kamunyu op de planning.  

Dan nemen we u nu graag mee terug naar Nederland.  

Als eerste willen we nog even stilstaan bij het overlijden van ons bestuurslid Willy Schulte- van 

Gemert. Willy is jarenlang bestuurslid geweest voor de regio Weesp en was daar de spil in o.a. het 

jaarlijkse sponsordiner bij Café Restaurant Aaltje en de acties via de Protestantse kerk in Weesp. 

Willy overleed op 25 oktober op 68-jarige leeftijd na een kort en heftig ziekbed. Het gemis is groot en 

haar man Arie en hun vier kinderen zijn in onze gedachten. 

Het jaar 2020 is een jaar geweest waarin we vrijwel niets aan sponsoracties buiten de deur, zoals o.a. 

markten of acties op scholen, hebben kunnen doen. Gelukkig zijn er weinig sponsoren afgevallen en 

hebben we zelfs nieuwe sponsoren welkom mogen heten. We zijn hier heel erg blij mee.  

Omdat de jaarlijkse sponsordiners geen doorgang konden vinden is er een alternatieve actie opgezet, 

GeenDiner2020. Deze actie heeft ruim € 1.200,00 opgebracht. Ook is er een samenwerking gestart 

met Rosanne Otter van B&B Erve ’t Hacht. Zij heeft speciaal voor ons een tiental kerstkaarten 

ontworpen die in twee sets van vijf verkocht zijn. Vooraf hadden we niet kunnen bedenken dat deze 

actie zo geweldig goed zou lopen! We hebben zo onwijs veel leuke reacties hierop ontvangen! Er zijn 

in totaal zo’n 200 sets verkocht. Deze actie heeft ruim € 800,00 opgebracht.  

Via de diaconie van de PKN Weesp en Driemond hebben we een prachtig bedrag mogen ontvangen 

van € 615,00 en via de Raad van Kerken Weesp € 494,30. 

Ook hebben we dit jaar een eenmalige donatie mogen ontvangen van Stichting Wereldwinkel Het 

Grote Bos ten bedrage van € 500,00 

De emballage actie bij Albert Heijn de Aarhof in Alphen aan den Rijn over de maand september heeft 

bijna € 160,00 opgebracht. In mei 2021 zijn we nogmaals het goede doel van de maand bij AH de 

Aarhof. 

Stichting POEM heeft hun sponsoring aan Circle4life voor een periode van 3 jaar opnieuw 

vastgelegd.  

Voor het voorjaar van 2021 mogen we de sponsoring van  Bibliotheek Rijn en Venen tegemoet zien. 

Dit door een samenwerking van de bibliotheek, het cultuurpallet en kinderboekenschrijver Gerard 

van Gemert (ambassadeur).  

We zijn enorm blij met alle sponsoringen en kunnen zo samen het werk in Kenia voortzetten.  
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Voor het sponsordiner in Alphen aan den Rijn bij Maggie Blue is nog geen nieuwe datum bekend. 

Ook het Wijnmakersdiner staat nog niet vast. Vooralsnog staat het sponsordiner bij Café Restaurant 

Aaltje gepland voor 18 maart. Zodra er zekerheid is dat dit door zal gaan hoort u dit van ons. 

Voor 2021 staat ook nog de sponsoractie gepland van  Oecomenische Basisschool Brummen. Op dit 

moment is hier verder nog niets over bekend.  

Zoals hierboven al aangegeven, willen we een aantal projecten nog nader uitleggen. Meer en 

uitgebreidere informatie van de overige projecten vind u op onze website. 

 

  

 

Agnes Kalondu   

Wellicht kunt u zich nog herinneren dat we oma Agnes in februari leerden kennen en dat zij gekweld 

werd door hevige buikpijnen en nauwelijks nog kon lopen. Afgelopen zomer werd na vele 

onderzoeken en röntgenfoto’s vastgesteld dat er problemen waren met haar baarmoeder en dat ze 

geopereerd moest worden. Omdat oma bij het NHIF (gezondheidsverzekering) is aangesloten moest 

een aanvraag voor vergoeding worden ingediend. Tot drie keer toe is het verzoek ingediend omdat 

de eerste twee spoorloos verdwenen. De derde aanvraag werd gelukkig goedgekeurd en de 

verzekering nam bijna ¾ van de kosten voor haar rekening. De rest is door Circle4life betaald.  Op 12 

september heeft de operatie plaatsgevonden bij St. Mary’s Help hospital. Haar baarmoeder en 

eileiders zijn verwijderd. Na toestemming is er materiaal op kweek gezet bij het Aga Khan 

Universiteitsziekenhuis en gelukkig bleek het goedaardig te zijn. Agnes mocht de eerste weken niet 

tillen en werd bijgestaan door haar dochter, die de zorg over haar nichtjes grotendeels op zich had 

genomen. Agnes mocht thuis slechts wat lichte werkzaamheden doen die ze zittend kon uitvoeren. 

De controle bij het ziekenhuis heeft inmiddels plaatsgevonden. Alles was naar tevredenheid en ze 

hoeft niet meer voor controle terug te komen. Tenzij er opnieuw klachten komen. Agnes is nu geheel 

pijn vrij en enorm dankbaar voor de hulp die ze heeft gekregen. 

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

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Alice Muoti  

In februari hebben we tijdens ons enige werkbezoek van 2020 het gezin van Alice een aantal keer 

bezocht. De woonomstandigheden waren in en in triest. Echtgenoot Boniface had zo goed en zo 

kwaad als hij kon de gaten in de klei muren getracht te repareren. Het dak lekte aan alle kanten en 

about:blank
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een deur was er niet. Het gat wat als deuropening dienst deed werd verborgen achter een doek. Zij 

sliepen met z’n drietjes in het kleine hutje op de kleigrond.  

Eind augustus is gestart met het bouwrijp maken van de grond en is begin september de fundering 

gestort. Het huisje is gebouwd en er staat een stenen scheidingswand tussen het woon- en 

slaapgedeelte zodat vader en moeder hun eigen slaapgedeelte hebben. Nadat de bouw was afgerond 

hebben we bedden, matrassen, lakens, dekens en klamboe’s gedoneerd. Daarbij kregen zij een solar 

lamp en een energiezuinige jiko (traditioneel kooktoelstel) die 50% zuiniger en rookvrij werkt. Alice 

en Boniface deden ook mee in het zaden/kunstmest project en hun plantjes zijn inmiddels aardig 

opgekweekt en groeien goed. Wij verwachten dat we hen begin 2021 los kunnen laten en zij het zelf 

kunnen redden. Mede dankzij uw steun hebben zij weer een toekomst. Onze dank hiervoor!  

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

 

John Mundia  

Een levensveranderend eindresultaat. Van weduwnaar (september 2019) met vier kleine kinderen 

waarvan de jongste zes weken was naar een super gemotiveerde vader die zeer betrokken is en 

liever vandaag alles zelf regelt dan morgen. 

Begin dit jaar zijn de puntjes op de i gezet v.w.b. de bouw van hun nieuwe huis. Corona gooide ook 

hier roet in het eten en het baantje in de steengroeve als dagloner was van de ene op de andere dag 

weg. Geen werk is geen inkomen en geen inkomen is geen eten.  Gelukkig zat het gezin al in het 

voedselprogramma en door de verdubbeling van het voedselpakket, het water, de zeep en de 

babyvoeding voor de kleine Magda wist het gezin te overleven. In februari hadden we de vraag 

geparkeerd bij Mundia om eens na te denken over zijn en hun toekomst. Hoe zag hij dit voor zich? 

Zou hij een beroepsopleiding willen volgen zodat hij op deze manier zijn gezin zou kunnen 

onderhouden? 

Na lang nadenken kwam zijn idee. Vroeger was hij boer. Althans hij boerde bij een landeigenaar en 

was er in loondienst. Omdat hij zelf een groot stuk land bezit is zijn grootste wens om boer te worden 

en hiervoor zou hij graag een op diesel werkende waterpomp willen gebruiken. Op deze manier 

hoopt hij zelf groente te verbouwen die hij op de markt in Donyo Sabuk kan verkopen en ook een 

deel voor eigen gebruik. Hij verwacht dat hij dan in staat is om zijn gezin zelf te voeden maar ook om 

de schoolkosten voor zijn kinderen kan betalen. 

Begin november hebben we hem de waterpomp en diverse zaden geschonken en het is nu 

afwachten wat de opbrengst gaat worden. Hij is super gemotiveerd en werkt enorm hard. Wij zijn er 

van overtuigd dat hij gaat slagen!  

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/18084MITH-Priscilla-Mweke  

                                                                                                                                                                                                    

Immaculate Akoth (Dedii) 

In de vorige nieuwsbrief (28) konden we nog melden dat de kleine Akoth bij revalidatiecentrum Ol 

Kalou kon blijven. Helaas werd ook dit centrum gesloten omdat de angst voor corona bij deze zeer 

kwetsbare groep kinderen te groot was. Op 20 augustus is Akoth opgehaald en is zij nu bij haar 

ouders en zusje. Dagelijks moet ze oefenen met lopen en inmiddels heeft er op 13 oktober een 

https://www.circle4life.nl/projecten/20094KAMU
about:blank
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controle plaatsgevonden door de artsen bij het revalidatiecentrum. Omdat Onesmus (project 

Onesmus Musyoki – Uamani) wer naar school terug moest werd dit gecombineerd met de controle 

afspraak. De artsen waren zeer tevreden en Akoth moet begin januari 2021 terug naar het 

revalidatiecentrum en zal daar haar verdere therapie en onderwijs krijgen. Omdat de lange begin 

periode bij Ol Kalou voor het jonge meisje erg zwaar was zo ver van huis was het in deze 

omstandigheden voor haar wel fijn dat ze nu een paar maanden thuis kon zijn. We hopen dat de 

therapie snel weer opgepakt kan worden. 

 

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

 

   

John Mwangi - NIEUW  

Het gezin van John en Sera woont onder zeer erbarmelijke omstandigheden samen met hun vijf 

kinderen. David, de oudste (16) heeft een eigen zelfgebouwd kleihutje omdat de ruimte in het 'huis' 

onvoldoende is. Hij zou heel graag naar de middelbare school willen en in februari hebben we 

geregeld dat hij naar Kiboko Secundary kon gaan, niet wetende dat een maand later alle scholen 

dichtgingen door covid-19. Hij heeft zijn schoolboeken, schooluniform, schoenen en de betaling van 

de eerste termijn gesponsord gekregen. 

Het huis waar John, Sera en de vier andere kinderen wonen staat op instorten, een deel van de 

zijmuur is er al uitgevallen en een soort lakens verdoezelen het grote gat. In de enige slaapkamer die 

er is staat een oud eenpersoonsbed waar de helft van de lattenbodem van is verdwenen. Hier slapen 

John en zijn vrouw. In de 'woonkamer' staat een oude houten bank op de kleigrond. Hier slapen de 

twee jongste kinderen op (vier en zeven), de andere twee kinderen (tien en veertien) slapen op oude 

zakken op de vochtige kleigrond. In de afgelopen maanden hebben zij laten zien dat ze betrokken zijn 

en is het gezin regelmatig onverwacht bezocht om te kijken hoe het met de hygiëne gesteld was. 

Omdat we een wachtlijst hadden voor de uitvoer van nieuwe projecten zullen zij begin januari 

geholpen gaan worden en starten we met de bouw van een tweekamer huis dat voorzien zal worden 

van betonnen vloeren, luiken en deuren. Ook zullen we bedden en toebehoren sponsoren. 
 

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/20097KAMU-John-Mwangi  

                                                                                                                                                                               

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, op zowel scholen als bij bedrijven. Uiteraard met de nodige 

voorzorgsmaatregelen.  

Circle4life heeft de ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar kunnen worden! 

Wij danken u voor uw steun het afgelopen jaar en hopen samen met u in 2021 weer veel mooi werk 

te kunnen verzetten! Dan rest ons nog tot slot u ondanks de beperkende omstandigheden mooie en 

warme feestdagen te wensen met uw naasten. En blijf vooral gezond! 

about:blank
https://www.circle4life.nl/projecten/20097KAMU-John-Mwangi
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Voor hen, door u, met ons! Tot de volgende nieuwsbrief!  
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