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Nieuwsbrief september 2015 
 

NIEUWS UIT KISUMU 
St. Clare Childrenshome 
Zuster Lucy meldde ons via de mail dat er tijdens de vakantiemaand augustus verschillende kinderen naar  
familieleden op vakantie zijn geweest. In het kader van re-
integration is dat geweldig. We zien dat familieleden, daar waar 
mogelijk, de kinderen van hun overleden broer of zus proberen op 
te vangen. Voor de kinderen is het erg belangrijk om het gevoel te 
hebben “dat ze bij een familie” horen. We hopen dat het voor een 
aantal kinderen betekent, dat ze eind december ook bij de betref-
fende familie kunnen gaan wonen. Naast hulp en ondersteuning 
voor het gezin proberen we door donatie van schoolgeld onder-
wijs te garanderen. We blijven hiervoor sponsors zoeken! 
De tuin bij St. Clare heeft dankzij de regelmatige regen, tomaten, 
uien, pepertjes, water meloen, bananen, mango en papaja opge-
bracht. Zuster Lucy moest alleen mais gaan kopen omdat die nog 
onvoldoende gegroeid was.  

Voetbalclub Urusi 

De eerste helft van de competitie zit er op voor het eerste elftal van Urusi. Dat betekent dat ze 11 wedstrijden 
gespeeld hebben sinds april. En jawel trots kunnen we aangeven: Urusi is geëindigd op de 1e plaats.  De tweede 

helft start volgende maand.  Urusi heeft een belonings-
systeem voor de heren uit het eerste team. Bij winst 
ontvangt iedere speler €5, - , bij gelijkspel €3, - en bij ver-
lies niets. Het is voor sommigen, die geen enkele andere 
bron van inkomsten hebben dus wel heel fijn  
als er gewonnen wordt! Ook het junioren elftal heeft 
regelmatig en met veel enthousiasme gespeeld.   
Wekelijks worden we, door een van de bestuursleden, 
via WhatsApp op de hoogte gehouden van de wed-
strijduitslagen.   
Maria heeft in oktober een verrassing voor het bestuur: 
ze brengt een plunjezak vol voetbalschoenen mee! 
Dankjewel gulle gevers.  

Computerproject St. Francis Primary School in Hambale  
Vorig jaar ontvingen we van zowel SPGPrints als Enexis  
bericht dat zij ons wilden sponsoren als we een goed  
projectplan hadden. We hebben aan de twee organisatie 
gevraagd of we de donatie zouden mogen koppelen. Dit om 
een groter project te kunnen realiseren. Beiden stemden 
hiermee in.  Ons plan was het inrichten van een computer-
lokaal op de St. Francis Primary School in Hambale. De 
school heeft bijna 1000 leerlingen, waarvan ongeveer 750 
dagleerlingen en 250 boardingleerlingen (kostschool).  
Zuster Linnet was al bezig met verbouwing van de bestaan-
de school. Op de bovenste verdieping hoopte zij ooit een 
computerlokaal in te kunnen richten. Die wens is in vervul-
ling gegaan dankzij de donatie van SPGPrints en Enexis.  
Beide organisaties hebben lang moeten wachten voor het 

Elastieken in de schoolpauze 

Warming Up tijdens de training van Urusi 1e elftal 

Het computerlokaal in gebruik 

http://www.amarafoundation.org/projecten/zorg/
http://www.amarafoundation.org/projecten/voetbalclub-urusi/
https://www.facebook.com/AmaraFoundation/photos/pcb.890125751078239/890124224411725/?type=1&theater
http://www.spgprints.com/
https://www.enexis.nl/consument/home
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geld besteed kon worden. De bouw waarvoor de ouders, de orde van Zuster Linnet en de plaatselijke midden-
stand geld bij elkaar brachten, vorderde maar heel, heel erg langzaam.  Van de donatie hebben wij de bedrading 
van de elektriciteit kunnen betalen en 20 computertafels, 40 stoelen (gemaakt door de plaatselijke timmerman), 
20 computers, 10 computerkabels en 2 printers aan kunnen schaffen. Daarnaast zijn de installatiekosten betaald.  
Na de zomervakantie, 1-9-2015, startte de school met een heus computerlokaal. Zuster Linnet meldde ons dat het 
niet alleen voor de leerlingen van groot belang is maar ook veel leerkrachten willen nog geschoold worden in het 
gebruik van een computer. De leerkracht die computerles geeft, heeft de handen vol! 
Namens een zeer trotse zuster Linnet, namens alle kinderen en leerkrachten van St. Francis Primary School en 
namens het bestuur van Amara Foundation: Enexis en SPGPrints heel hartelijk dank voor deze donatie.  

THERAPIE 

Overlijden Alice Winnie Achieng 
Op 17 augustus kregen we bericht van Samoo dat Alice ernstig ziek was en enige onderzoeken zou krijgen. Twee 
dagen later, kregen we opnieuw bericht. Slecht bericht. Samoo meldde dat ze was overleden.  

Alice is geboren in 1997. In 2004 heeft ze hersenmalaria gekregen waardoor er een 
grote achterstand in ontwikkeling is ontstaan. Alice was daana beperkt in haar 
bewegingen, spastisch, kon niet praten, niet zelfstandig eten en drinken. Zij was 
volledig afhankelijk van haar moeder.  
Sinds 2006 bezocht Alice de therapie, vanaf dat moment kent bestuurslid Carmen 
(zij werkte als vrijwilligster in Kisumu bij de therapie) Alice en haar moeder.  Moe-
der heeft gedurende jaren de lange reis naar Kisumu twee keer per week gemaakt. 
Helaas was er voor Alice geen toekomst met herstel. Het doel van de therapie was: 
het niet laten toenemen van de vergroeiingen en haar zo een leefbaarder leven 
geven. De vergroeiingen zorgden voor veel pijn.  
Sinds twee jaar bezocht therapeut Daril Alice thuis. Hij maakte twee keer per week 
de verre reis naar het afgelegen 
huis van mama Deborah en Alice. 
Amara Foundation vergoedde de 
reiskosten, therapiekosten, hulp-
middelen, medicatie en massageo-

lie.  Moeder heeft Alice nooit uit 
huis willen plaatsen, ze was erg 

lief en zorgzaam voor haar kind en bang dat Alice geen goede 
verzorging zou krijgen. We wensen mama Deborah heel veel 
sterkte toe, wat zal ze haar dochter missen.  
Ook de bestuursleden zullen mama Deborah en Alice missen. We 
willen zeker nog met moeder contact opnemen als we in Kisumu 
zijn. Alice blijft een speciaal plekje bij ons innemen.  
 
 
 
 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN  

 Carmen en haar ouders, Maria en een vriendin stonden weer op verschillende rommelmarkten. 

Op de rommelmarkt in Langenboom, bij Wilbertoord Pakt Uut in Wilbertoord en in Uden bij de koffer-
bakverkoop van de Witte boerderij waren weer veel gedoneerde spullen te koop in de kraam van Amara 
Foundation! Dank je wel vrienden die mooie en goed verkoopbare spullen doneren.  
 

 Dan hebben we goede vrienden die iets te vieren hadden en in plaats van cadeaus een envelopje voor 
Amara vroegen aan hun gasten. 
Mevrouw Vermeer hartelijk gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag, Piet en Nel hartelijk gefeliciteerd met 
jullie 40-jarig huwelijk, Inge uit het verre Leeuwarden, en Nettie uit Esch: hartelijk gefeliciteerd met jullie 
65ste verjaardag en lest best, onze jongste blom: Joke hartelijke gefeliciteerd met je 64ste verjaardag. Wat 
geweldig dat jullie en jullie gasten ons op deze manier steunen! Dank je wel.  
 
 

  

Alice in haar speciale stoel in huis 

Therapie aan huis door Daril vanuit de werkervaringsplekken 

https://sites.google.com/site/stichtingamara/therapie
https://sites.google.com/site/stichtingamara/alice-achieng-winnie
http://www.wilbertoordpaktuut.nl/programma/kofferbakverkoop.html
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 De expositie van Joke van de Ven - Riessen duurt nog voort in het gezellige theehuis van Toos Sterks 

(Van Orrikes Theehuisje). Joke heeft haar schilderijen verschillende keren gewisseld, dus ook als u al 
een bezoek bracht….. u kunt gerust nog een keer langs komen. De werken zijn prachtig en de appeltaart 
blijft heerlijk. Tijdens de Kunstweek, tussen Kunst en Keer(dijk) verkocht Joke verschillende werken. De 
gehele opbrengst is voor Amara Foundation. Dank je wel Joke! 
 

 Het stokt even met de opbrengst van de lege cartridges, maar als het weer wat minder wordt zit ieder-
een meer achter de computer en zullen de cartridges ook weer sneller leeg zijn…… hopen we!  
 

 In “De mooi LAARBEEK krant” stond een uitgebreid artikel over Kwizut 2014 waarin Amara Foundation 
genoemd werd. Van de KPJ die Kwizut organiseert had-
den we veel kinderjurkjes en loom materialen gekregen. 
We hebben alles mee naar Kisumu genomen en vrijwillig-
ster Rachell heeft daar groot en klein leren loomen! Dus 
het was werkelijk, zoals de kop van het artikel luidde:  
“After-Kwizut-pret”. Dank je KPJ, voor de materialen en 
voor het mooie artikel!  

 

 De Wereldwinkels Berlicum en St. Michielsgestel verko-
pen nu al twee jaar kaarten van Amara Foundation. In de-
ze twee jaar heeft de Wereldwinkel ruim 1000 kaarten 
voor ons verkocht! Petje af voor alle vrijwilligers die werk-
zaam zijn in deze winkels! 
 

EN KOMENDE PERIODE  
 In Schijndel staan Lisanne en Nel als vanouds op de vlooienmarkt. Zondag 8 november vanaf 9 uur in 

Landsman Unie. We hebben al veel mooie spullen verzameld.  
 

 Op woensdag 30 september houdt basisschool Jeanne D’Arc in Tilburg haar jaarlijkse sponsorloop. Voor 
het derde opeenvolgende jaar lopen de kinderen voor Amara Foundation. Op 22 september gaan Maria 
en Lisanne, aan de hand van een PowerPoint, de kinderen enthousiasmeren. Als bestuur genieten we van 
deze activiteiten. Het is hartverwarmend de spontane reacties van kinderen te horen op ons verhaal.  
 

 We hopen in de decembermaand nog enkele activiteiten te kunnen ontplooien. 
Een kerstmarkt, een kerstviering, een praatje over Amara Foundation op een school, een KBO, een per-
soneelsevenement, verkoop kerstartikelen. Ziet u mogelijkheden, neem contact op via de mail of spreek 
een van de bestuursleden aan voor informatie.  

 
BEZOEK MARIA AAN KISUMU 
In oktober vertrekt Maria weer naar Kisumu voor een bezoek aan de Projecten.  
Twee vrienden van Amara gaan met haar mee. Oud collega Anjo, logopedist van beroep, gaat speciaal mee  
om te onderzoeken of zij een bijdrage kan leveren aan de afdeling therapie. Dit d.m.v. het geven van adviezen 
aan therapeuten en ouders m.b.t. communicatiemogelijkheden en eet- drinkproblematiek.  
Dan gaat ook vriendin Tineke mee. Zij zal zich daar waar nodig inzetten en genieten van alle ervaringen.   
We wensen het drietal een fijne tijd toe! 
 

“OPROEP LAPTOP” 
Als we in Kisumu zijn krijgen we vaak de vraag of we geen oude laptop hebben.  
Enkele voorbeelden: 
Op de school van St. Clare Childrenshome heeft maar één leerkracht een laptop, jongelui gaan studeren aan de 
universiteit en hebben eigenlijk een laptop nodig, het bestuur van de voetbalclub wil de administratie graag net-
jes bijhouden, de jongens die de kaarten voor ons maken studeren……… Zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Hebt u thuis of op uw bedrijf nog oude, maar bruikbare laptops staan: DENK AAN AMARA! 
Het zou geweldig zijn als Maria, Tineke en Anjo alle drie een laptop in hun handbagage mee zouden kunnen ne-
men! U kunt ons mailen of direct contact opnemen met een van de bestuursleden.  
  

Gezellig loomen in de schaduw 

http://www.jokevanriessen.nl/
https://www.facebook.com/Vanorrikestheehuisje.nl?fref=ts
http://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/interviews/87110/after_kwizut_pret_voor_keniaanse_kinderen
http://www.wereldwinkels.nl/
http://www.meukisleuk.nl/agenda/organisator/landmans-unie-schijndel
http://bsjeannedarc.nl/
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VERKOOP HANDGEMAAKTE PRODUCTEN UIT KENIA 
Amara Foundation verkoopt in mooie handgemaakte producten uit Kenia. De opbrengsten gaan naar onze pro-
jecten.  We hebben kaarten in diverse leuke thema's van verjaardag, geboorte tot sport. Sieraden van gerold 
papier, bot of kokosnoot. Theeschaaltjes of engeltjes van zeepsteen. Een leuke Afrikaanse poppenfamilie of 
mooi schilderij. Er zit zeker iets leuks voor u tussen! Onze nieuwe webshop is in de maak, maar alle producten 
zijn op onze facebookpagina te vinden. 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Of misschien een mooi zelfgemaakt memobord als verjaardagscadeau? 
 
 

DANK WEER VOOR HET LEZEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF 
 
 

Lisanne Hénuy-Rooijakkers, 
Evelien Hommes-Romonesco,  

Carmen van Bergen,  
Maria Vermeer  

en Martine Pool-Plantinga 
 

CONTACTGEGEVENS 
www.amarafoundation.org 

administratie@amarafoundation.org 
 

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

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649515325139284.1073741836.312663458824474&type=3
https://www.facebook.com/AmaraFoundation/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.470120633078755.1073741827.312663458824474&type=3
http://www.amarafoundation.org/
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

