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Update activiteiten Circle4life Kenia – Nieuwsbrief 34 – december 2022 

 

De Corona pandemie mag hier dan op zijn retour zijn en alle beperkingen grotendeels zijn 

opgeheven, de ellende is door Covid-19 in de rurale gebieden van Kenia niet te overzien. Het aantal 

tienerzwangerschappen is, omdat de scholen dicht waren, dramatisch gestegen, zo ook de kosten 

voor het reizen met de lokale matatu’s en boda boda’s (mini busje en brommer-taxi). De meest basic 

voedingswaren zoals meel, kookolie e.d. zijn voor de mensen in de rurale gebieden nauwelijks nog te 

betalen en daarnaast heeft het land in de afgelopen maanden te kampen gehad met enorme droogte 

waardoor oogsten grotendeels mislukten. Ook dreigen de schoolkosten te stijgen waardoor het 

schoolverzuim straks alleen maar toe zal nemen. Als je amper geld hebt om eten kopen, is school het 

eerste wat wordt geschrapt. Gelukkig kunnen wij, vooral dankzij u, een deel van ‘onze’ gezinnen 

blijven steunen met een basisvoedselpakket en schoolkosten voor de basisschool.  

Het afgelopen jaar hebben we weer veel mooi werk mogen verrichten en mensen een lichtpuntje in 

de duisternis kunnen bieden. We hebben oogoperaties laten doen bij de kleine Lavine Njambi maar 

ook bij oma Rhoda Musyoka. De kleine Litha, een baby van elf maanden oud, wacht op een 

hartoperatie die door ons wordt betaald. Zodra haar gewicht de 8 kg aantikt wordt het licht op groen 

gezet. Meer over deze mooie projecten hieronder. Met een aantal gezinnen stoppen we aan het eind 

van dit jaar. Zij hebben voedsel support ontvangen, maar zijn inmiddels in staat in hun eigen 

onderhoud te voorzien. Het is altijd ons doel om mensen zelfredzaam te krijgen en weer op eigen 

benen te laten staan. Voor alle gezinnen die we los laten geldt dat we de situatie bij hen de komende 

tijd monitoren om te zien of het goed blijft gaan. 

De examenperiode in Kenia zit er ook op en een aantal van de door ons gesponsorde kinderen zwaait 

af. We hebben twee jongens die de middelbare school hebben afgerond. Ook is er een aantal 

kinderen dat klaar is met de basisschool. Omdat wij alleen primair onderwijs sponsoren houdt voor 

hen hier onze hulp op. We zijn blij dat we hen deze basis hebben kunnen geven en hopen dat hun 

toekomst mooi blijft en de ouders/verzorgers hen verder kunnen helpen.  

 

Graag willen we nog even het afgelopen jaar in een notendop weergeven; dankzij uw steun hebben 

zeventien gezinnen maandelijks een voedselpakket ontvangen, gingen zesenveertig kinderen naar de 

basisschool, vier kinderen naar de middelbare school en nog eens vier kinderen naar speciaal 

dovenonderwijs. We hebben twee huizen gebouwd en vier gezinnen van stapelbedden kunnen 

voorzien met alles wat daarbij hoort. De kinderen uit de nieuwe projecten hebben schooluniformen 

ontvangen en de ouders/verzorgers van de nieuwe projecten kregen een Solar lamp en een 

energiezuinige Jiko, een traditioneel kooktoestel. Voor twee hoogbejaarde grootouders betalen we 

de maandelijkse huur, zo ook voor de drie broertjes die er sinds halverwege dit jaar alleen voor 

staan. Twee jongeren hebben een beroepsopleiding afgerond en daarnaast zijn we op medisch vlak 

actief en hebben we twee oogoperaties gesponsord, een medische behandeling gesponsord bij een 

moeder met een bacterie in haar benen en twee baby’s van speciale voeding voorzien. En de dag 
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voor de kerst krijgen alle mensen uit onze projecten een tas met extra voedsel voor de kerstdagen, 

bestaande uit chappati meel, kookolie en verse groenten zoals witte kool, wortelen, uien, 

aardappelen, koriander en tomaten. We zijn er enorm trots op dat we dit samen met u mogelijk 

hebben kunnen maken en zij zo met hun gezin kunnen genieten van iets extra’s met de kerst! 

 

  
 

Meer over de projecten hieronder.  

 

We gaan weer even terug naar Nederland. Want ook hier hebben we weer mooi nieuws! Wat een 

enorm succes was ons SPONSORDINER met en bij Maggie Blue op 24 november en wat hebben we 

genoten. Een vol restaurant met alleen gasten van Circle4life. Er was een speciaal menu 

samengesteld en de Zuid-Afrikaanse wijnen waren door Martijn Lutjenhuis van Fourcroy Nederland 

B.V. gekozen en pasten uitstekend bij de gerechten . Martijn sponsorde tevens de welkomst 

prosecco. De avond werd muzikaal omlijst door optredens van Fauve Kok, jazz- en soulzangeres, en 

Martin Luik en Raymond Klaver. Tussen de optredens en de gangen door vond er nog een muziek 

quiz plaats. De avond werd afgesloten met een bedankje aan alle deelnemers en alle gasten kregen 

een Keniaanse leren boekenlegger als herinnering mee naar huis. Maggie Blue sponsorde 50% van de 

kosten van het menu wat een geweldig bedrag opleverde. De reacties van de deelnemers waren 

geweldig en we hopen volgend jaar deze mooie avond te kunnen herhalen! De wijnactie die 

gekoppeld was aan het sponsordiner was ook succesvol. De gasten werden in de gelegenheid gesteld 

om de wijnen die geserveerd werden na te bestellen en per fles ging € 2,50 naar het project van de 

avond, oma Rhoda Musyoka. Meer over deze alleenstaande grootmoeder vindt u verderop in deze 

nieuwsbrief.  

De jaarlijkse kerstkaartenactie, een samenwerking met ontwerpster Rosanne Otter van Erve ’t 

Hacht, was dit jaar succesvoller dan ooit. Speciaal voor Circle4life heeft zij ook nu weer een tiental 

kaarten ontworpen die als sets van vijf kaarten werden verkocht. Het aantal verkochte sets is 

geweldig. Er werden meer sets verkocht dan ooit en de gehele opbrengst ging rechtstreeks naar 

Circle4life.  

Onze dank aan iedereen die aan deze sponsoractiviteiten heeft bijgedragen. We zijn enorm dankbaar 

en blij met de geweldige opbrengsten. 

 

Dan nemen we u nu graag even mee naar een aantal projecten om die wat uitgebreider  te 

toelichten. Mocht u informatie over andere projecten zoeken, dan vindt u deze op onze website 

zowel onder het project als onder de tab NIEUWS. 
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Litha Mueni - NIEUW   

Litha werd op 13 januari 2022 als helft van een tweeling geboren. Litha en haar broertje zijn het 

vierde en vijfde kind in het gezin van Victoria en John. De moeder wist niet dat ze van een tweeling 

zwanger was en kreeg in de vijfde maand van haar zwangerschap problemen. Bij onderzoek in het 

ziekenhuis bleek ze zwanger te zijn van een tweeling. Ze werd opgenomen en heeft een aantal weken 

in het ziekenhuis gelegen en mocht daarna naar huis met de voorwaarde dat ze rust zou houden. 

Toen ze zeven maanden zwanger was werd tijdens een controle geconstateerd dat het met een van 

de baby’s niet goed ging en is een spoed keizersnede uitgevoerd. Litha’s broertje woog 2,5 kg en was 

gezond. Litha woog nog geen 2 kg en had een moeilijke start waarbij ze niet huilde en ademde in het 

begin. Ze heeft een aantal weken aan het zuurstof gelegen voordat ze naar huis mocht. Bij de 

controle van 3 maanden bleek ze een luchtwegprobleem te hebben en onvoldoende te groeien. De 

voorgeschreven medicatie deed niets en onderzoek daarna wees uit dat er een gaatje bij haar hart zit 

waar ze aan geopereerd moet worden. Omdat de vader van Litha een schamel inkomen verdient als 

visser op de Athi rivier is een medische behandeling en operatie voor hen onbetaalbaar. Na een 

oproep via social media hebben we inmiddels al een mooi bedrag bij elkaar om de operatie te 

kunnen bekostigen. Op dit moment krijgt Litha speciale babyvoeding om aan te sterken maar ook op 

maat gemaakte medicijnen om haar een beetje te helpen overleven. Op het moment van schrijven 

weegt Litha 5 kg en ze moet 8 kg wegen om de operatie aan te kunnen. Iedere twee weken staat er 

een controle gepland en een weegmoment. We hopen dat de kleine meid snel aan zal sterken zodat 

de operatie bij het Kenyatta National Hospital door de kinderhartchirurg uitgevoerd kan worden. Wij 

blijven steunen in de aanloop naar de operatie, tijdens de operatie en de herstelperiode erna. Graag 

willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van haar medische 

behandeling. 

Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/22108DONY-litha-mueni    

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                

Rhoda Musyoka – NIEUW 

Bij toeval stuitten we op het gezin van oma Rhoda Musyoka, een 78-jarige grootmoeder die alleen de 

zorg draagt voor 6 kleinkinderen waarvan de jongste net twee is. Tot 2020 kabbelde haar leven rustig 

voort. Rhoda was al jaren weduwe en woonde alleen in een klein huisje van nog geen 3x3mtr en 

door haar werk als dagloner kon zij zich prima redden. Totdat begin 2020 haar zwangere dochter met 

5 kinderen bij haar in kwam wonen. De man van de dochter was overleden en zij werd uit huis gezet 

omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dus trok ze bij haar moeder in. Ze beviel van een zoontje en 
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slechts een paar maanden later vertrok ze met de noorderzon haar oude moeder achterlatend met 

zes jonge kinderen. Geld om te eten was er nauwelijks, soms aten de grotere kinderen maar 1x in de 

drie dagen. Voor de baby kreeg oma van de buren af en toe wat pap. En school was een no go omdat 

daar al helemaal geen geld voor was. Slapen deden ze met z’n allen op de vochtige grond op een 

stapel oude kleren. Daarbij had oma nog de pech dat ze een ongeluk heeft gehad tijdens haar 

tijdelijke baantje en kreeg iets in haar oog waardoor langzaam het zicht uit haar rechter oog 

verdween. Tel daar nog de ouderdomsstaar bij en dan begrijp je dat oma niet veel meer zag. Een 

operatie was dan ook dringend nodig. Tot op de dag van vandaag weet oma niet of haar dochter nog 

leeft en waar ze is.  De keuze voor deze oma en kinderen was dus snel gemaakt en zij werden het 

goede doel voor het sponsordiner bij Maggie Blue. De opbrengst was geweldig en wat hebben we 

hen blij kunnen maken. Oma Rhoda heeft een succesvolle oogoperatie ondergaan, we hebben het 

gezin gesteund met twee stapelbedden, matrassen, lakens, dekens en klamboe’s maar ook 

schooluniformen voor de kinderen en met ingang van de derde termijn dit jaar gaan ze weer naar 

school. Ook de schoolkosten nemen we voor onze rekening en daarnaast betalen we de huur van de 

kamer en zorgen voor een voedselpakket. Helaas hadden we een kleine tegenslag omdat de huisbaas 

weigerde toestemming te geven om de vloer op te knappen en ons als bedreiging zag. Dit ging zelfs 

zo ver dat hij vond dat wij zijn huis wilden inpikken en oma per direct op straat zette met de zes 

kleinkinderen. Gelukkig is onze maatschappelijk werkster erin geslaagd om nieuwe woonruimte te 

vinden voor hen en de komende maanden gaan we kijken of we iets grotere woonruimte kunnen 

vinden dan het huisje waar ze nu tijdelijk wonen. 

Voor informatie zie ook: https://www.circle4life.nl/projecten/22107DONY-rhoda-musyoka  

 

Salomé Nyambura  

In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid verteld over Salomé en haar kinderen. Ze doet het 

geweldig en samen met haar schoonmoeder lukt het haar om zelf voor eten te zorgen. Haar 

motivatie is groot en de verwachting is dat ze vanaf 2024 ook zelf de schoolkosten kan bekostigen. 

Wij hebben besloten om haar in 2023 nog bij te staan met het betalen van de schoolkosten zodat zij 

kan werken aan haar toekomst en die van haar kinderen. 

Voor meer informatie: https://www.circle4life.nl/projecten/22104magu-salom-nyambura  

                                                                                                                                                                                                    

John Mundia  

John en zijn vier kinderen zitten sinds 2018 in ons programma. Eerst voor medische zorg aan zijn 

vrouw en na haar plotselinge overlijden in augustus 2019 zijn we opnieuw met het gezin gestart 

omdat John met een pasgeboren baby van toen 6 weken oud zat. Deze alleenstaande vader is een 

voorbeeld voor velen. Hij is zeer betrokken en zet zich enorm in om het zelf te gaan redden. Omdat 

de jongste babyvoeding nodig had hebben wij dit ruim 3 jaar lang gesponsord maar ook een 

voedselpakket en de schoolkosten voor de kinderen. Vorig jaar heeft John een diesel waterpomp 

gedoneerd gekregen zodat hij zijn land kan besproeien en zijn groenten kan verbouwen. Dit bleek 

een enorm succes en in overleg met John is besloten dat we met ingang van 1 januari 2023 stoppen 
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met het maandelijkse voedselpakket en alleen nog bijspringen met de schoolkosten. We zijn dan ook 

enorm trots op hem! 

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

 

   

 

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. Op onze website vind je meer informatie over 

hoe je kunt doneren of sponsor kunt worden. 

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

Wij danken u voor uw steun en hopen samen met u ons in te kunnen blijven zetten voor de mensen 

in Kenia! Rest ons u fijne Kerstdagen te wensen en een gezond en goed begin van 2023! 

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