
 
 

 
 
 
 

                                
Nieuwsbrief december 2014 

 
NIEUWS UIT KISUMU 
Van zuster Lucy kregen we begin december bericht dat zoals gepland vijf kinderen na de kerstvakantie niet 
meer terugkomen naar het St. Clare’s Childrenshome. Het afgelopen jaar is er door Caroline, de social worker en 
door zuster Lucy contact gezocht met familieleden van deze kinderen. In een begeleidingstraject is er gekeken 
naar willen en kunnen jullie als familie iets betekenen voor het kind / het familielid wat in St. Clare woont. Wan-
neer familie de wil heeft om dit te doen dan wordt er gekeken wat er nodig is en hoe St. Clare deze gezinnen 
kan ondersteunen. Amara Foundation ondersteunt dit project financieel. Zuster Lucy en haar staf begeleiden 
het proces en bekijken samen met de familie wat er nodig is. Soms wordt er schoolgeld betaald voor een be-
paalde periode, soms wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor een van de ouders om handel te vergroten 
of op te starten, zodat er meer financiële ruimte komt in het gezin, soms worden medische kosten betaald voor 
het kind etc. etc.  
Ieder kind krijgt in ieder geval een “uitzet” mee. Voor de nieuwe school een nieuw schooluniform (iedere school 
heeft eigen kleuren), nieuwe schoenen, verzorgingsartikelen etc.  
Zuster Lucy en Caroline, de social worker, volgen de plaatsing bij familie nog enkele jaren.  
Tijdens de bezoeken van bestuursleden aan Kisumu, bezoeken wij ook altijd wel een van de families. We wensen 

de vijf kinderen een gelukkige tijd toe bij hun familie.  
 

Van Francis kregen we een triest bericht. Hij meldde dat er brand is ge-
weest in zijn “friteszaak”.  Aan de buitenkant stond een afdak tegen de 
coca cola keet aangebouwd waar Francis de frites voorbakte. Het afdak, 
de elektrische frites pan en 20 liter olie is hij door brand kwijtgeraakt. Hij 
was erg ontdaan mailde ons direct. Hij hoopte in januari het laatste ge-
deelte van zijn lening af te kunnen lossen. We zullen zien hoe e.e.a. nu 
verloopt.  
We hopen dat hij zijn business weer snel op orde heeft! Francis, succes 
met de opbouw! 
 

We hebben via de mail weer de nodige kaarten besteld bij onze “kaar-
tenmakers”. Ze reageerden enthousiast en meldden dat ze direct be-
gonnen aan de productie van het papier en de nodige afbeeldingen. 
Heeft u soms ideeën over nieuwe afbeeldingen, laat het ons gerust we-
ten. Wanneer we een eenvoudige tekening aanleveren kunnen de kun-
stenaars in Kisumu het bijna altijd maken! 

 

BESTUURSLEDEN GAAN WEER OP WERKBEZOEK 
Wij, Maria en Lisanne verheugen ons alweer om af te reizen naar Kisumu. In januari vertrekken we naar Kisumu 
voor (wauw!) zes weken. Dus alle tijd om uitgebreid contact te hebben met alle projecten, het nieuwe compu-
terproject in Hambale goed te volgen en mogelijk nog wel meer nieuwe activiteiten te ontplooien!   
We hebben er veel zin in en zullen belangstellenden zeker tussentijds informeren! 
 

THERAPIE 
In deze nieuwsbrief willen we u het verhaal van Bridget vertellen.  
Bridget is een meisje van ruim 7 jaar oud, ze is het 1e kind van Kennedy en Lydia Otieno.  Een leuk gezin waarvan 
beide ouders erg betrokken zijn bij de therapie van Bridget. 
 

Het komt niet vaak voor dat de vader zich betrokken voelt bij een gehandicapt kind in Kenia. Vader is kostwinner 
voor het gezin als kledingverkoper. Bridget heeft door een hersenverlamming als gevolg van zuurstoftekort na 
de geboorte een ontwikkelingsachterstand. Ze is microcefaal en heeft dus onderontwikkelde hersenen. Daarbij 

https://sites.google.com/site/stichtingamara/therapie
https://sites.google.com/site/stichtingamara/bridget-amondi


heeft zij een sensorisch integratie probleem, wat betekend dat zij anders 
reageert op prikkels dan dat je zou verwachten. Haar spieren zijn ernstig 
verslapt en moeten getraind worden om sterker te worden. 
Zij komt sinds augustus 2008 3x per week naar de therapie en Amara 
Foundation heeft deze ouders een zit-, statafel gedoneerd om thuis ook 
te oefenen en een plek te hebben waar Bridget veilig kan zitten en staan. 
Samoo meldt in 2010 dat hij erg tevreden is over haar ontwikkeling. Eind 
2010 zijn ouders vanwege werk vertrokken uit Kisumu. Na een klein jaar 
zijn ouders en Bridget weer teruggekeerd. Moeder heeft zich weer bij de 
therapie gemeld. Helaas was Bridget erg teruggevallen in haar ontwikke-
ling. Op advies van Samoo is vanaf dat moment weer gestart met drie 
keer per week therapie, heeft ze een nieuwe, grotere zit- statafel gekre-
gen en heeft Samoo nieuwe braces gemaakt voor haar onderbenen.  
Moeder en Bridget blijven de therapie regelmatig en serieus bezoeken. 
We hopen dat Bridget uiteindelijk geplaatst kan worden op een school voor gehandicapte kinderen.  
Omdat moeder en de therapeuten twijfelden aan haar gezichtsvermogen is Bridget begin 2014 onderzocht door 
een oogarts. Er is vastgesteld dat ze erg slecht ziet. Moeder heeft het advies gekregen om heldere kleuren te 
dragen en zoveel mogelijk te zorgen voor goede verlichting. In die omstandigheden kan Bridget vormen waar-
nemen. Hulpmiddelen of een operatie zijn niet mogelijk.    
 

In het voorjaar 2014 kon Bridget bijna alleen lopen. Vooral de bewegingsonrust van haar hoofd zorgt ervoor dat 
ze niet stabiel staat en loopt. Bridget heeft onlangs weer nieuwe spalkjes ge-
kregen voor haar handen.  
Moeder wil graag dat Bridget gaat starten met school. Gezien de bijkomende 
problematiek wat betreft gezichtsvermogen is ze aangewezen op een boar-
dingschool (kostschool) voor slechtziende en blinde kinderen. Moeder is afge-
lopen zomer gaan kijken of het St. Anthony Home in Awasi een goed plekje zou 
kunnen zijn voor Bridget. We hebben er bij moeder op aangedrongen dat ze 
ook goed observeert hoe de kinderen die onzelfstandig zijn, geholpen en ver-
zorgd worden. Ook de mogelijkheid van therapie in die omgeving zal besproken 
moeten worden. Via Samoo hoorden we na de zomervakantie dat moeder een 
positieve indruk had van de school. De voorbereidingen voor plaatsing zijn in 
gang gezet. Amara Foundation heeft moeder de toezegging gedaan dat Amara 
het schoolgeld en de bijkomende kosten (uniform etc.) zal vergoeden.  
Tijdens het bezoek in januari zullen Maria en Lisanne, samen met moeder, een 
bezoek proberen te brengen aan het St. Anthony Home.  

 

Moeder heeft via Amara Foundation in 2013 een lening gekregen om ook een eigen handel op te zetten. Moeder 
verkoopt kinderkleding. Toen deze verkoop minder opbracht dan ze hoopte is ze ook frietjes in haar kraam gaan 
bakken en verkopen. Tot nu toe loopt dit goed, ze kan op deze manier geld genereren voor haar gezin.  
Moeder is altijd erg enthousiast om bestuursleden van Amara weer te zien. Ze is een vrolijke, spontane, initia-
tiefrijke jonge vrouw. Ze bedankt Amara en al de sponsors voor de zorg voor Bridget! 
 

We wensen Bridget en haar ouders veel succes toe voor de toekomst! 
    

HET VERHAAL VAN DE CONTAINER 
Het bestuur van Amara Foundation hoopte de afgelopen jaren steeds om eens met een bedrijf of grotere orga-
nisatie mee te kunnen liften in een container naar Kenia. We hielden oren en ogen open om mogelijkheden te 
vinden! We hebben bijvoorbeeld enkele mooie rolstoelen, materiaal voor de therapie, mooie kleding, schoenen 
etc. die we graag mee zouden willen nemen naar onze projecten.  Maar container vervoer is erg duur en voor 
ons ook niet te organiseren.  We kregen in oktober te horen dat er vanuit Uden een container vertrekt naar Ke-
nia, naar een stadje ongeveer 100 km. van Kisumu vandaan. Dat biedt perspectief! Na overleg kregen we te ho-
ren dat we twee m2 mogen vullen met materiaal voor onze projecten. Vol enthousiasme brachten we al onze 
spullen naar Uden. Maar….tot nu toe is de container nog niet vertrokken. De douane doet erg moeilijk! We 
hoopten dat de container in Kenia aan zou komen in de tijd dat Maria en Lisanne daar zijn. Zij zouden dan met 
een vrachtautootje of busje de spullen op kunnen halen en alle spullen kunnen verdelen. Of dit nu nog lukt is de 
vraag!  Duimen jullie voor ons dat de container nog wel vertrekt!!!! 
 



ACTIVITEITEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE 
De afgelopen maanden hebben bestuursleden en vrienden van Amara Foundation weer heel wat geld bij elkaar 
gebracht voor de projecten in Kisumu. We zijn iedere keer verrast door alle geweldige initiatieven EN de giften 
van onze vaste donateurs, vrienden en kennissen! Dank je wel allemaal! 
 
* We ontvingen twee enorme donaties van ENEXIS en 
SPG Prints B.V. uit Boxmeer. Deze twee donaties heb-
ben we samengevoegd en we gaan een computerlokaal 
inrichten op een school in Hambale (in de buurt van 
Kisumu). In het voorjaar 2014 hebben we met de lei-
dinggevende van deze grote school hier al over gespro-
ken. We beloofde zuster Linnet ons best te doen om 
sponsors te vinden. We vinden het geweldig dat ENEXIS 
en SPG Prints akkoord gingen met het samenvoegen 
van hun donatie. Maria en Lisanne zullen tijdens of na 
hun bezoek aan Kisumu hier uitgebreid op terugkomen.  
 

* Meneer Plantinga blijft schilderen …. en werken ver-
kopen waarvan de opbrengst voor Amara is! Geweldig.  
 

* Van Uden Wereldwijd mochten wij weer een donatie ontvangen. Van dit geld gaan we voor een deel de kosten 
die samenhangen met de werkervaringsplekken op de therapie, het komende jaar weer financieren. De kinde-
ren, ouders en de therapeuten zullen hier weer erg blij mee zijn! 
 

* Begin november waren er bij Moors Mill B.V. open dagen voor klanten, relaties, vrienden en familie. De direc-
tie, die Amara Foundation een warm hart toe draagt, heeft aan bezoekers gevraagd Amara Foundation te steu-
nen i.p.v. persoonlijke cadeaus te overhandigen. Het bestuur van Amara Foundation was twee dagen aanwezig 
om Amara “een gezicht” te geven en om “Afrikaanse spullen” te verkopen. We mochten een grote cheque in 

ontvangst nemen en er kwam een mooi artikel met foto in het Udens 
weekblad. Ank en Karel van der Leegte, dank je wel!  
 

* Onze vrijwilliger Jan van Bragt was jarig en ook hij vroeg een donatie 
voor Amara aan zijn gasten! Dank je wel Jan en nog van harte gefelici-
teerd! 
 

* Bestuurslid Lisanne nam afscheid op haar werk. Tijdens het geweldige 
en hartverwarmende afscheid organiseerde de school een sponsorloop 
voor de kinderen en ook de collega’s hebben i.p.v. cadeautjes een bij-
drage aan Amara geleverd. Een prachtig bedrag voor Amara rolde hier-
uit. Lisanne is super trots op haar school, de kinderen en collega’s! Ze 
zal, tijdens haar bezoek in januari, de kinderen zeker informeren over 
hoe het met Raphael en zijn vriendjes gaat.  
 

*In november stonden Maria en Lisanne, met hulp van Thijs, weer op 
de vertrouwde rommelmarkt in Schijndel. Ook deze keer een prachtige 
opbrengst dankzij alle mensen die mooie, goed verkoopbare spullen 
doneren aan ons! 

 

TERUGBLIK OP 2014 

Als bestuur van Amara Foundation kijken we weer terug op een succesvol jaar.  Alle vier de projecten draaien 
goed.  We zijn er trots op dat zoveel vrienden van Amara Foundation het mogelijk maken om aan de projecten 
hulp en steun te blijven verlenen. We zijn er trots op hoe hard er gewerkt wordt in Kisumu.  
We zijn trots op “onze mensen” in Kisumu die de kansen en mogelijkheden benutten. 
 
  

https://www.enexis.nl/consument/home
http://www.spgprints.com/
http://www.udenwereldwijd.org/
http://www.moorsbv.nl/go/


WE STAPPEN VOL GOEDE MOED HET NIEUWE JAAR IN 
We zullen begin 2015 ons nieuwe gezicht aan u presenteren.  Een nieuw logo, een nieuwe flyer, nieuwe kaarten, 
een nieuw format voor de nieuwsbrief en een nieuwe website. Sinds de zomervakantie zit onze huidige website 
zo vol dat we er geen nieuwe berichten op kunnen plaatsen. Dit probleem is in het begin van het nieuwe jaar 
voorbij.  Annelies van Wijlick (Analyze design) ontwerpt de nieuwe website voor ons, José van Helvoort - van 
Balkum  (José design) ontwerpt de nieuwe format voor de nieuwsbrief, het nieuwe logo, de kaart en de flyer.  
Zowel Annelies als José hebben als vriend van Amara, ondanks hun drukke werkzaamheden,  al het werk pro 
deo gedaan. Geweldig!  We kunnen nu al melden: HET ZIET ER PRACHTIG UIT! 
 
VERKOOP HANDGEMAAKTE PRODUCTEN 
Zoals al eerder te lezen in deze nieuwsbrief is er alweer een nieuwe bestelling gedaan. Voor de feestdagen wil-
len we alsnog onze kerst/feestartikelen onder de aandacht brengen.  Hieronder  de kaarten gemaakt van recycle 
papier en waterhyacint voorzien van leuke kerst/feestfiguren van restanten blikmateriaal. Koop en steun onze 
projecten op deze leuke manier. Bekijk voor ons volledige assortiment op onze facebookpagina! 
 

 

WE WENSEN U ALLEN FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2015 TOE. 

 
 

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 

 

 

http://www.analyze-design.nl/#analyze-design
https://www.facebook.com/josecommunicatie?fref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649509765139840.1073741835.312663458824474&type=3&uploaded=4
http://www.amarafoundation.org/
mailto:administratie@amarafoundation.org
https://sites.google.com/site/stichtingamara/home
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

