
                                                                                                                   

Newsflash Q4 2017 

In deze Newsflash praten we je graag bij over hoe het gaat met onze scholen, de kinderen en 

werkende moeders in Kenia.  

Organisatie in Nederland 

Het Nederlandse team op kantoor bestaat sinds de start van 2018 uit Tesse van der Woude 

en Alied de Waard. Samen maken zij zich sterk om alles soepel te laten verlopen en nog 

meer sieraden te verkopen. 

 

    
Alied de Waard                Tesse van der Woude 

 

Linda Janssen heeft haar werkzaamheden, na 10 jaar bouwen aan de stichting, aan deze 

twee dames overgedragen en zal vanaf nu deel uit maken van het bestuur van de stichting. 

Door deze veranderingen zal de rol van het bestuur veranderen; het bestuur zal zich, samen 

met een groep vrijwilligers, nog intensiever gaan bezighouden met de diverse 

fondsenwervende activiteiten van de stichting. Graag bedanken we Natascha Sars van Rabbit 

Hole Coaching & Training voor haar begeleiding bij dit proces. 

 

In december zijn we verhuisd naar Amstelveen. Hier zijn we met de stichting ingetrokken bij 

vriend van de stichting SCM Executives. In een prachtig oud pand. 

 

Organisatie in Kenia 

De laatste maanden van 2018 zijn niet goed geweest voor Kenia. Veel onrust door 

herverkiezingen en leiders die het niet met elkaar eens waren. Hierdoor heeft het land 

maanden bijna niet ‘bewogen’ wat slecht was voor de economie. En met name voor de 

mensen in de sloppenwijken waar dit soort conflicten vaak worden uitgevochten en het de 

mensen het meeste treft. Ons team is daarom al begin december met Kerst-verlof gegaan.  

Eind december bleek dat het niet goed ging met onze programmanager Abdul. Hij is 

opgenomen in het ziekenhuis en is nog steeds herstellende. ‘All will be well’ zijn zijn geliefde 

woorden en gelukkig zet het herstel door. 



                                                                                                                   

Begin januari zijn alle dames weer terug gekeerd naar Nairobi en zijn ook de kinderen weer 

allemaal naar school gegaan. De rust lijkt te zijn terug gekeerd.  

 

 

Onze scholen 

 

Akili School 

De Akili School heeft het jaar goed afgesloten en de kinderen die groep acht hebben 

afgerond zullen op gesprek gaan bij de Allsafe secondary school om te kijken of ze hier hun 

vervolg opleiding kunnen gaan doen. 

Met het hoofd van de school is afgesproken dat er een nieuwe headteacher zal komen die 

zal gaan proberen om nog meer uit de kinderen en de school te gaan halen in 2018. 

 

 
Deze kinderen mogen volgend jaar ook naar de Akili school !l  
 

De Akili School wordt o.a. structureel gesteund door www.thelotterycentre.com een 

internationale loterij- verkooporganisatie  

 

Aim Higher 

Op de Aim Higher School gaat het goed. De kinderen van groep 8 hebben in november 

‘examen’ gedaan en horen in januari wat hun score is. Spannend! Ook voor headteacher 

Lydia. 



                                                                                                                   

  
  

De Aim Higher School wordt al vele jaren structureel gesteund door ALLSAFE Mini Opslag. 

 

Fair View School 

De Fair View School heeft het jaar ook goed afgesloten. Headteacher Mrs Sagala heeft haar 

zaakjes altijd goed voor elkaar, maar geeft aan dat 2017 een lastig jaar is geweest. Veel 

ouders die normaal gesproken bijdragen aan het schoolgeld, konden dit jaar niet mee 

betalen ivm de verkiezingen in het land en de onrust die dat met zicht bracht. 

2018 – een nieuwe jaar- nieuwe kansen – en wij zullen weer proberen bij te dragen waar 

nodig en mogelijk.  

 

 
 

De Fairview School wordt gesteund door Barts (sport-accessoires) en Elysee Accountants. 



                                                                                                                   

 

 

ALLSAFE Secondary School 

ALLSAFE Secondary School is in 2014 gebrouw naast de meisjeschsool KGSA (opgericht door 

programmanager Abdul). Zoals vorige keer aangegeven zijn wij geen sponsor meer van 

KGSA. In 2017 is in overleg besloten dat de Allsafe school op een andere locatie een nieuw 

gebouw zal bouwen. Met groeimogelijkheden. Eind december is gestart met de bouw. 

 

 
 

ALLSAFE Secondary School wordt gesteund door ALLSAFE Mini Opslag en het evenement 

Climb4School.  

 

Ondersteuning weeskinderen 

 

Opvang wezen Jukumu Letu  

Jukumu Letu is een stabiele fijne plek voor weeskinderen. Naast zorg en onderwijs voor de 

kinderen, wordt er ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en levenslessen. 

In de maand december – als scholen zijn gesloten – zijn er weer allerlei activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen die anders thuis/op straat rond hangen. Inclusief een lunch. 

Ook Jukumu Letu heeft een zwaar jaar achter de rug doordat sponsoren afhaakten en ook de 

ouders die normaal bijdragen dat nu niet konden. 



                                                                                                                   

In januari moet er weer een lokaal bij omdat de school weer verder groeit, maar het geld 

daarvoor ontbreekt. 

Wil je hierbij helpen? Laat het ons weten! 

 

 

 

Jukumu Letu wordt structureel gesteund door Sauna Beauty & Wellness de Heuvelrug uit 

Veenendaal. Met deze steun hebben alle kinderen tussen de middag een voedzame lunch. 

 

Werk/export 

In Q2 en Q3 hebben de dames het ontzettend druk gehad door een paar prachtige grote 

orders. Veel flexladies aan het werk, iedereen blij! 

In het laatste kwartaal werd het rustiger. Voor Tica, onze webshop en een nieuwe kerstklant 

kwamen nog een paar mooie orders binnen. Maar gelukkig niet te veel wat materiaal begon 

schaars te worden in Kenia. Op een gegeven moment was er geen elastiek meer te krijgen 

voor de armbandjes. Materiaal was wel in Kenia maar leveranciers durfden deze niet maar 

hun winkels te halen ivm angst voor plundering door de onrust van de verkiezingen. 

Alles was op tijd in Nederland en toen kon de kerstvakantie beginnen. 

 

De vraag vanuit Kenia naar nieuwe grote orders is gestart. Onze inkoopster en productie-

manager Anjela heeft de grote orders afgelopen jaar ontzettend goed afgehandeld en wil 

alleen nog dit soort orders. Kom maar door! 

 

 



                                                                                                                   

 
Anjela en Francisca 

 

 

Van het bezoek in september van Katja Schuurman van Return to Sender en haar vriend 

Freek, werden in december de filmpjes online gezet. 

 

Kijk hier vooral even naar want deze geven een goed beeld van de sloppenwijk Kibera waar 

we actief zijn:  

https://www.ad.nl/video/production/katja-en-freek-in-de-sloppenwijken-van-

kenia~vp23881 

 
 

 

 

 

https://www.ad.nl/video/production/katja-en-freek-in-de-sloppenwijken-van-kenia~vp23881
https://www.ad.nl/video/production/katja-en-freek-in-de-sloppenwijken-van-kenia~vp23881
https://www.ad.nl/video/production/katja-en-freek-in-de-sloppenwijken-van-kenia~vp23881


                                                                                                                   

En van ons team in Kenia: 

https://www.ad.nl/video/production/je-schaamt-je-bijna-om-een-man-te-zijn~vp24181 

 
 

 

We zijn altijd op zoek naar meer partijen die onze sieraden willen verkopen. Ben of weet je 

een partij die onze sieraden wil inzetten voor een actie of ken je goede verkooppunten? Laat 

het ons weten via info@sieraden4life.nl 

 

Evenementen 2017 

Walk4School 

In het weekend van 28 en 29 oktober was het weer zover en konden de deelnemers van 

Walk4School zich uitleven op twee dagen wandelen; ofwel 2x 20 km of 2x 30 km. 

Deze wandelingen vonden plaats op het Pieterpad en sloten aan op de wandelingen van 

vorig jaar. De wandelingen waren weer zwaar maar beide dagen zijn door iedereen tot het 

einde toe volbracht. Chapeau! 

 

 
 
 

https://www.ad.nl/video/production/je-schaamt-je-bijna-om-een-man-te-zijn~vp24181


                                                                                                                   

 

Alle deelnemers hadden zich weer goed laten sponsoren voor dit evenement. 

Speciale dank aan Auke en Lonneke, mede-organisatoren en deelnemers – zij organiseren 

vooraf aan dit evenement altijd hun eigen evenement - eten bij hun thuis. Waarbij allerlei 

vrienden en bekenden over twee avonden verdeeld bij hun thuis heerlijk komen eten en 

hiervoor doneren wat ze vinden dat het waard is. Veel dus! 

 
 

Evenementen 2018 

Voor 2018 staan de volgende evenementen gepland: 

 

22 maart – Pubquiz 

Wil je je kennis van muziek, film en media testen, doe dan 22 maart mee met de Pubquiz. 

Schrijf je in met een team van 3 personen door een email te sturen naar 

info@stichting4life.nl met alle namen van teamgenoten. Je kunt je ook alleen inschrijven, 

dan delen wij je in bij een gezellige team. 

 

 

 

mailto:info@stichting4life.nl


                                                                                                                   

2 juni – Spinnen4Life Mijdrecht 

Op 2 juni vindt een nieuwe editie van Spinnen4Life Mijdrecht plaats. Durf jij het aan? Ga met 

een enthousiaste groep deelnemers 5 uur lang spinnen voor het goede doel! In je eigen 

tempo, 5 uur lang op je eigen fiets of deel je fiets met vrienden. 

https://www.stichting4life.nl/events/event-spinnen4life/?project=spinnen4life-2018 

 

 
 

20-24 juni – Glöckner4Life – Fietstour 

Voor de fietstour van 2018 is gekozen voor de prachtige omgeving in het Oostenrijkse Zell 

am See. Een prachtig fietsgebied met vele mogelijkheden en als hoogtepunt de 

Großglockner. 

Schrijf je in!  https://www.stichting4life.nl/events/glockner4life-

fietstour/?project=glockner4life 

 

 

https://www.stichting4life.nl/events/event-spinnen4life/?project=spinnen4life-2018
https://www.stichting4life.nl/events/glockner4life-fietstour/?project=glockner4life
https://www.stichting4life.nl/events/glockner4life-fietstour/?project=glockner4life


                                                                                                                   

 

Sponsoring 

Door de groep van vaste vrienden die de stichting steunen (SCM Executives, Loyalty Lab, 

ALLSAFE Mini Opslag, Elysee Accountants, Sauna Beauty & Wellness de Heuvelrug, 

Lotteries.com, Handling Company Mijdrecht, Rabobank Rijn en Veenstromen, Nederlandse 

Betaal en Wisselmaatschappij, Barts, Gefco, Rots en Water/Gadaku Instituut) en onze vaste 

donateurs, hebben we een mooie basis om onze activiteiten voort te blijven zetten.  

 

Bedankt! 

Al deze activiteiten en projecten zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van onze 

zakelijke vrienden, sponsoren, partners, vrijwilligers, deelnemers aan evenementen en 

particuliere donateurs. En daarvoor willen we jullie graag bedanken! Met alle bijdragen 

proberen we een heleboel goede activiteiten te realiseren voor de kinderen en hun moeders 

in Nairobi.  Met onze projecten kunnen we een enorm verschil maken in het leven en het 

toekomstperspectief van 1.600 kinderen en vrouwen!  

 

Bestuur & medewerkers Stichting4Life 


