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Nieuwsbrief maart 2015 

 
 

REISVERSLAG MARIA EN LISANNE / NIEUWS UIT KISUMU 
Zes weken waren we in Kenia. Wat een luxe om dit weer mee te kunnen maken.  
We hebben geen reisverslagen op de website kunnen plaatsen. Onze website is vol, we kunnen geen nieuwe berich-
ten meer plaatsen....maar de nieuwe website komt eraan…..  
  
De eerste week hebben we weinig “gedaan” voor Amara Foundation. We bezochten andere projecten met kennissen 
uit Nederland, waren een dag in de Masai Mara om “the big five” te spotten en we bezochten met onze kennissen 
twee projecten van  Amara Foundation in Kisumu. De bezoekers waren erg onder de indruk van George, de eigenaar 
van de laswerkplaats. Hij showde vol trots zijn producten en zijn manier van werken. Ook hadden we met onze gasten 
een hele gezellige middag in het St. Clare Childrenshome.  

 
 

                Workshop van George en zijn officiële stempel 

 
We hebben tijdens de daaropvolgende vijf weken regelmatig contact gehad met zuster Lucy, haar staf en de kinderen 
van St. Clare Childrenshome. Het is altijd leuk om daar weer te zijn. Eerst zijn de kinderen weer wat afwachtend maar 
snel is het ijs gebroken. Het contact met de staf is meteen vertrouwd. Zuster Lucy heeft wel zorgen over de kinderen 
die de afgelopen jaren bij familie zijn geplaatst. Vaak zijn deze families erg arm. Geld voor school is soms een pro-
bleem. Om er zeker van te zijn dat de kinderen een goede opleiding krijgen zijn een aantal kinderen op een boarding-
school (kostschool) geplaatst. Tijdens de vakantie gaan ze dan naar familie toe. In die situaties blijft St. Clare het 
schoolgeld betalen......ook Amara betaalde  voor enkele kinderen. Maar de pot begint leeg te raken omdat er steeds 
meer kinderen bij familie zijn gaan wonen! Een mooi doel is gehaald maar de nazorg blijft veel geld kosten. Een directe 
oplossing hebben we er nog niet voor... 
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Enkele maanden geleden deden we al een oproep op facebook: WIE WIL EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN ONDERWIJS! 
Het leverde wel wat op, maar tot nu toe onvoldoende. En onderwijs is toch de basis voor een beter leven, een betere 
toekomst. We hebben zuster Lucy beloofd dat we ons best doen om hiervoor geld in te zamelen. Wie helpt ons? 
 

Bij Samoo op de therapie worden we ook altijd hartelijk ontvangen. We hebben weer enkele nieuwe kinderen in ons 
Therapie Project. Het is iedere keer weer zo mooi als je ziet hoe blij de moeders zijn dat ze geholpen worden met hun 
gehandicapt kind. In deze nieuwsbrief de geschiedenis van Joash en zijn zusje Melvin. Inmiddels bezoeken zeven kin-
deren van het therapieproject een school. Voor de moeders betekent dit dat ze niet meer 24 uur per dag voor hun 
kind hoeven te zorgen. Ze zijn trots op wat hun kind bereikt heeft (staan / zitten of zelfs lopen) en tegelijkertijd geeft 
het de moeders iets meer ruimte om tijd te besteden aan hun handel en hiermee inkomen te genereren.  
 

We hebben natuurlijk ook gesproken met het bestuur van voetbalclub URUSI. Ze zijn zich aan het voorbereiden op de 
start van de nieuwe competitie. Ze starten met een nieuw elftal, met jong talent. Wanneer het financieel haalbaar is, 
willen ze ook met een jeugdelftal starten in de competitie. We volgen de ontwikkelingen en wensen de jongens veel 
succes toe. 
 

In deze periode hebben we ook een nieuw project kunnen 
realiseren. Vorig jaar vroeg zuster Lucy ons of we moge-
lijkheden hadden om een vader met negen kinderen te 
helpen. Moeder is, ruim vier jaar geleden overleden, direct 
na de geboorte van het negende kind. De drie jongste 
kinderen wonen in St. Clare. Vader had geen geld voor 
voeding en kon ook schoolgeld niet betalen. We hebben 
een sponsor gevonden die het plan wat we voor dit gezin 
gemaakt hadden gaat financieren. Het doel is dat vader 
weer voor alle kinderen kan zorgen. Tijdens ons verblijf 
hebben we niet alleen de plannen met vader kunnen be-
spreken maar ook uit kunnen voeren! We zullen hier in 
een andere nieuwsbrief nog uitgebreider op terugkomen! 
Dutz Eyewear, dank je wel voor de donatie! Dit gezin krijgt 
een kans…. en wij zijn ervan overtuigd dat die kans benut 
wordt!  
 
Een ander nieuw project is de inrichting van een computerlokaal op de Primary school in Hambale (20 km. buiten   
Kisumu). Een school waar 1000 kinderen onderwijs krijgen. De grote wens van zuster Linnet: 'Kinderen computeron-
derwijs aanbieden' gaat in vervulling. Helaas heeft de bouw van het lokaal vertraging opgelopen. De tafels en stoelen 
zijn al gemaakt door de plaatselijke timmerman. We waren erg verrast, het zag er heel mooi uit! De computers worden 
besteld zodra het lokaal opgeleverd wordt. Voor dit project kregen we een super donatie van Enexis en SPGPrints uit 
Boxmeer.  

Nou ja we kunnen nog uren doorgaan met onze 
verhalen want zo brengen wij onze dagen door in 
Kisumu. Mensen ontmoeten, praten, uitleggen, uit-
leg vragen, plannen maken, spullen kopen, met de 
kids spelen, van hot naar haar reizen achter op de 
fiets, achter op de brommer, in de tuktuk of in een 
volgepakt busje. Dit alles in een relaxed (Afrikaans) 
tempo dus ben niet ongerust het vakantie gevoel is 
aanwezig!  
 

Samenvattend: het was weer geweldig! 
Sponsors, iedereen die ons steunt, in welke vorm 
ook, weer hartelijk bedankt ook namens alle mensen 
in Kisumu. Zij vragen ons regelmatig om alle spon-
sors te bedanken. Dankzij jullie kunnen wij hier on-
dersteuning bieden!                
Maria en Lisanne 
 

THERAPIE 
In deze nieuwsbrief laten we u kennis maken met Joash en zijn zusje Melvin.  
Sinds mei 2014 zijn zij, op aanvraag van therapeut Samoo, opgenomen in het therapie project . Joash is een jongen 
van nu bijna 8 jaar oud, hij is geboren op 5 mei 2007. Zijn zusje Melvin is geboren op 15 maart 2010. 

Jacob en 4 van zijn kinderen 

http://www.dutzeyewear.com/
https://www.enexis.nl/consument/home
http://www.spgprints.com/about+us/company+profile
https://sites.google.com/site/stichtingamara/therapie
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Mama Judy is de (alleenstaande) moeder van Joash en Melvin. Tijdens ons bezoek aan Kisumu in april 2014 maakten 
we kennis met haar. Zij was erg ontroerd en blij toen ze hoorde dat haar kinderen in het therapieproject zouden wor-
den opgenomen. Afgelopen maanden hebben we haar regelmatig ontmoet op de therapie. Nu waren wij ontroerd 
door haar nooit aflatende en liefdevolle zorg voor haar kinderen.  
 

Beide kinderen zijn vanaf de geboorte bekend met “cerebral palsy”. In het 
Nederlands bekend als cerebrale parese. Kinderen met een cerebrale pa-
rese hebben een herenbeschadiging, die problemen kan veroorzaken met 
het bewegingspatroon zoals (gedeeltelijk) spierverlamming,verminderd 
coördineren van bewegingen (vorm van spasticiteit),  praten, slikken, zien 
en horen. 
 

Moeder woont bij haar zus in één van de mindere wijken in Kisumu. Ze 
heeft altijd erg goed voor haar kinderen gezorgd maar er was geen geld 
om fysiotherapie te betalen. Niet alleen omdat fysiotherapie geld kost, 
maar ook het vervoer was een (financieel) probleem. Sinds vorig jaar ko-
men Joash en Melvin drie keer per week naar de therapie. Er is een af-

spraak gemaakt met een tuktuk chauffeur die moeder en de kinderen ophaalt en weer naar huis brengt. Vaak komt er 
een buurvrouw of vriendin mee naar de therapie om de kinderen het laatste stukje te dragen.  Amara Foundation be-
taalt de therapie bijeenkomsten (€1,70 per keer voor de 2 kinderen) en het vervoer (€1,- per keer). Daarnaast heeft 
moeder een standing box (sta-tafel)  en sitting box (stoel waarin de kinderen veilig kunnen zitten) voor haar kinderen 
gekregen. Samen kosten die ongeveer €100,-  Voor beide kinderen zijn ook de noodzakelijke braces gemaakt.  
 

Joash heeft nog niet de kracht om zijn hoofd recht te houden, zijn romp is erg zwak, hij kan nog niet zitten, staan of 
lopen. Hij heeft het afgelopen jaar al een positieve ontwikkeling laten 
zien. We hopen dat hij zich het komend jaar positief blijft ontwikkelen 
zodat een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs haalbaar 
wordt.  
Melvin heeft dezelfde problemen als haar broertje. Over het geheel 
genomen zijn haar spieren iets minder verzwakt. Ook voor haar hopen 
we dat een schoolplaatsing mogelijk wordt in januari 2016.  
 

U las bovenstaande bedragen……  doorgeteld betekent het dat Joash 
en Melvin, drie keer per week therapie krijgen, inclusief vervoer voor 
een bedrag van ruim €35,-  per maand. Voor mama Judy een enorm be-
drag. Voor Amara Foundation is het, dankzij onze sponsors, mogelijk om 
Joash en Melvin te helpen. Dank u wel, ook namens mama Judy! 

 
ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 
*Voor de derde keer zijn we uitgenodigd voor het Communie Project in Someren Einde. Op 18 maart vertelde Lisanne 
de communicantjes van dit jaar wat we zoal doen in Kisumu. Zij houden een sponsorloop en tijdens de communievie-
ring op 3 mei mogen we de opbrengst in ontvangst nemen.  
 
*Carmen staat met haar vader op 25 mei, tweede Pinksterdag, weer op de rommelmarkt in Escharen. Veel succes! 
 
*Maria gaat op die dag op pad met de stichting Trap-In Uden. Zij organiseren jaarlijks een fietstocht in de omgeving 
van Uden. De opbrengst is voor goede doelen uit Uden. Wij mochten al verschillende keren een donatie van hen ont-
vangen en ook dit jaar komen we weer in aanmerking voor een donatie. We hebben een donatie aangevraagd voor 
het project Therapie. We komen hier later nog op terug. 
 
*Op zondagmiddag 31 mei is er een vrij toegankelijk Benefiet Concert in Uden. De opbrengst is o.a. voor Amara Foun-
dation. Noteer deze datum in uw agenda! Er volgt in april een extra mailing! 
 
*Sinds enkele weken zamelen we lege cartridges in.  Lege cartridges kunnen geld waard zijn. De vergoedingen van uw 
lege cartridges kunt u via het recycling programma van 123inkt.nl doneren aan Amara Foundation. 
Vraag cartridges bij uw werkgever, buren, familie, vrienden. Lever uw cartridges in bij een van de bestuursleden of 
volg de stappen op www.123inkt.nl, onder recycling en klik als goede doel Amara Foundation aan. Dank u wel! 
 
*Mocht u nog ideeën hebben voor ons om andere activiteiten te ondernemen, laat het ons weten! 

 
 

http://www.trap-in.nl/
http://www.123inkt.nl/
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HET VERHAAL VAN DE CONTAINER 
Vorige nieuwsbrief schreven we er over……misschien zou er een container vertrekken vanuit Uden naar Kenia. Wij 
hebben 2m3 mogen vullen maar het overleg met de douane is nog niet afgerond. Dus of hij nog vertrekt! We blijven 
hopen! 
 

BEZOEK AAN KISUMU 
De komende maanden gaat Rachell van Zutphen voor bijna vier maanden als vrijwilligster werken in het St. Clare Child-
renshome. We wensen haar een hele fijne tijd toe! Hieronder stelt ze zich aan u voor: 
 
Hoi allemaal! 
 
Ik ben Rachell van Zutphen, ik ben 18 jaar oud en woon in Uden. Van 16 maart tot 
en met 7 juli zal ik voor Amara Foundation vrijwilligerswerk gaan doen in Kisumu. 
Afrika heeft mij altijd aangetrokken, nu ben ik de leeftijd dat ik hier wat mee kan 
en mag gaan doen. Mijn vader heeft een stichting in Congo, dit heeft ervoor ge-
zorgd dat ik al een tijd indirect met Afrika bezig ben. Ik geniet van het contact 
met kinderen en heb hier ook redelijk wat ervaring mee. Ik hoop dat ik in de tijd 
dat ik in Kisumu ben mooie dingen mag gaan doen en op mijn manier een steen-
tje kan bijdragen. Hier zullen jullie uiteraard later meer over horen! 
 
Groetjes,  
Rachell van Zutphen. 
 
 
In april/mei brengen ook bestuurslid Lisanne en vriendin Nel van der Bruggen, voor 3 weken, een bezoek aan Kisumu. 
Dat wordt weer genieten voor Lisanne en voor Nel een kennismaking met alle mensen die zij al jaren kent via de verha-
len op de site, de nieuwsbrief en facebook! U hoort van ons! 

 
 

DANK WEER VOOR HET LEZEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF 
 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSHOP MET MOOIE HANDGEMAAKTE KENIAANSE VERKOOPPRODUCTEN ! 
 
 
 

Lisanne Hénuy-Rooijakkers, 
Evelien Hommes-Romonesco,  

Carmen van Bergen,  
Maria Vermeer  

en Martine Pool-Plantinga 
 

CONTACTGEGEVENS 
www.amarafoundation.org 

administratie@amarafoundation.org 
 

IBAN / bankrekening: NL52 RABO 0148319394 
t.n.v: Amara Foundation 

 

 

https://www.facebook.com/AmaraFoundation
https://sites.google.com/site/stichtingamara/webshop
http://www.amarafoundation.org/
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
http://www.amarafoundation.org/

