
                                                                                                                   

Newsflash Q1 2018 

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

de werkende moeders in Kenia.  

Organisatie in Nederland 

Na de veranderingen die begin dit jaar hebben plaatsgevonden, heeft het Nederlandse team 

op kantoor haar draai gevonden. De dames hebben zich alles eigen gemaakt en runnen de 

organisatie goed.  

In de afgelopen jaren heeft vrijwilligster Bep Janssen het versturen van alle sieraden, besteld 

via onze webshop en Bol.com, voor haar rekening genomen. In maart heeft zij na al deze 

jaren besloten te stoppen. Ontzettend bedankt voor alle goede zorgen voor onze klanten! 

 

    
Bep Janssen                                     Marcel tijdens zijn bezoek aan de Aim Higher School in maart 

 

Voorzitter van de stichting, Marcel, heeft in maart een bezoek gebracht aan de projecten. 

Het is altijd goed en fijn om in Nairobi te zijn, de projecten met eigen ogen te zien, het team 

face-to-face te spreken en daarmee bepaalde beslissingen beter te kunnen nemen. 

Marcel is samen met twee trainers van Rots&Water, sponsor van de stichting, afgereisd naar 

Nairobi. Hierover verderop in deze Newsflash meer. 

 

Organisatie in Kenia 

Vorige keer berichtten we over de onrust in Kenia in de laatste maanden van 2017. Gelukkig 

is de rust teruggekeerd in Kenia. Soms zijn er nog wat politieke geschillen tussen leiders, 

maar het lijkt erop dat de bevolking hier niet meer gevoelig voor is. Helaas heeft het wel de 

prijzen in Kenia enorm opgedreven wat voor de bevolking zeker gevolgen heeft. 

 

Onze programmanager Abdul is begin januari geopereerd en heeft enkele weken nodig 

gehad om te herstellen. Hierdoor hadden we een andere start van het jaar dan normaal. 

Maar uiteindelijk –met wat omwegen- lopen de zaken weer zoals gepland. 

 



                                                                                                                   

 
Abdul, Beth en Anjela 

 

 

Onze scholen 

 

Akili School 

Op de Akili School wordt hard gewerkt om de school te verbeteren. Het team is op zoek naar 

een nieuwe headteacher. Met de hulp van onze nieuwe socialworker Phiona als ook met de 

headteachers van de andere scholen. Doel is om meer uit de kinderen en de school te gaan 

halen. De omgeving van de school is de laatste maanden verslechterd en dat is helaas ook 

terug te zien op de school. Het aantal kinderen is afgenomen, maar ook de bijdragen van de 

ouders. Daarom zijn deze extra ondersteuning en veranderingen hard nodig. Zodat de school 

weer kan bloeien. 

 

   
Kinderen op de Akili School 

 

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

internationale loterij- verkooporganisatie  

 

 

 



                                                                                                                   

Aim Higher 

Vorig jaar heeft de eerste groep 8 van de Aim Higher School examen gedaan. Met goede 

resultaten. Een aantal leerlingen is in februari op de Allsafe Secondary school van start 

gegaan. Mooi om te zien dat onze ideeën en plannen ook werkelijkheid kunnen worden. 

Headteacher Lydia is tevreden en spoort de ouders van de kinderen goed aan om bij te 

dragen, maar ook om bijvoorbeeld te helpen bij reparaties in de school of bij het schilderen 

van het pand in een frisse blauwe kleur. 

 

  
Blije gezichten op Aim Higher 

 

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

 

Fair View School 

Voor de Fair View School staat voor 2018 een verbouwing op de planning. Aankoop van 

extra lokalen heeft in 2017 plaats gevonden, maar deels moeten deze nog worden verbouwd 

om hier goed gebruik van te kunnen maken. Door het ziek zijn van Abdul in de eerste 

maanden, heeft dit vertraging opgelopen. Ook door het oplopen van alle prijzen voor 

materialen moet opnieuw naar het plan worden gekeken. Verder gaat het goed op deze -in 

de buurt populaire- school. 

 

   
Fair View 

 

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

 



                                                                                                                   

ALLSAFE Secondary School 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het nieuwe gebouw voor de school. Dit soort 

grote projecten blijven een uitdaging in Kenia. Met veel onverwachte wendingen die altijd 

weer worden gefixed. Kenianen zijn over het algemeen geen planners maar fixers. Volledig 

tegen onze gewoonte in, maar dat moeten we accepteren: This Is Africa. Met veel moeite 

van ons team staat de school nu en deze ziet er prachtig uit. In februari kon worden gestart 

met de lessen in de het nieuwe pand. In maart zijn de laatste puntjes nog aangepast/ 

uitgevoerd zodat de school nu compleet is. Vooral voor de leraren en leerlingen is het even 

wennen, op een nieuwe plek en zonder ‘zusje’ KGSA, maar iedereen is tevreden. 

Met dank aan o.a. Wilde Ganzen hebben we dit project kunnen realiseren. 

 

   
De bouw       Het resultaat  

 

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. 

Naast onze maandelijkse donatie voor het dagelijkse eten van de kinderen, hebben we 

Jukumu Letu ook nog met een extra bedrag gesteund in het eerste kwartaal zodat zij hun 

lagere school kunnen voortzetten.  

 

Naast de steun voor de kinderen, is er ook aandacht voor de verzorgers van de kinderen. 

Samen gaan we kijken of er producten zijn die zij kunnen maken die wij in Nederland kunnen 

helpen verkopen. 



                                                                                                                   

   
Kinderen op Jukumu Letu 

 

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. 

 

Rots & Water training 

De Rots&Water trainingen zijn een begrip in Nederland. Al een aantal jaren is dit instituut 

ook sponsor van onze projecten. Naast het doneren van geld, wilde oprichter Freerk Ykema 

meer doen. De door hem opgezette trainingen zijn o.a. om kinderen weerbaarder te maken. 

En waar zou dat beter passen dan in een sloppenwijk. Twee trainers van R&W, Harriëtte en 

Klaas, waren meteen bereid om deze training te gaan geven. 

Zij zijn met Marcel meegevlogen naar Nairobi en hebben een week lang alle leraren van onze 

scholen getraind. En met heel veel plezier en goede resultaten! 

Dank jullie wel! Wat een geweldige ervaring voor alle deelnemers! 

 

   
Harriëtte & Klaas aan het werk met alle leraren 

 

Computer training 

Ook nieuwe sponsor Trafficlink wil niet (alleen) geld doneren, maar ook hun kennis en kunde 

inzetten in de projecten. Zij stellen computers ter beschikking, maar ook mensen die 

waarschijnlijk in oktober van dit jaar naar Kenia zullen gaan om ook trainers te trainen. 

Door de leraren/trainers te trainen, hebben dit soort activiteiten veel meer en langer 

resultaat dan als deze Nederlandse trainers de kinderen zouden trainen. En daar gaan we 

voor – langdurig resultaat!  



                                                                                                                   

 

Werk/export 

In de eerste maand van dit jaar was het rustig in onze workshop. Geen grote orders, 

voorzichtig opstarten. Wat goed uitkwam omdat alle kinderen weer naar school moesten en 

de moeders daar soms ook bij aanwezig moeten zijn. In de twee maanden daarna mochten 

de dames voor Return to Sender een mooie opdracht maken voor Air France. De actie die 

eerder al is ingezet voor KLM is nu door Air France overgenomen. 25.000 armbandjes die in 

een korte tijd geproduceerd moesten worden. Met de hulp van een hele groep flexladies. 

 

   
Dames aan het werk voor Air France 

 

In dezelfde tijd gingen de voorbereidingen  van start voor weer een mooie order voor 

Unilever/Etos. 100.000 armbanden in 5 verschillende versies. Deze zullen in september weer 

in de Etos-vestigingen worden weggegeven bij een leuke actie. 

 

Na het uitleveren van de Air France armbanden konden de dames meteen door. En hier zijn 

ze tot en met juni mee bezig. Samen met 50 flexladies. 

 

   
Dames aan het werk voor order Unilever/Etos 



                                                                                                                   

 

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 2018 

22 maart – Pubquiz 

Ruim 100 deelnemers hebben hun kennis van muziek, film en media getest op deze gezellige 

avond. De loten voor de loterij werden goed door de deelnemers gekocht. Mede door de 

prachtige prijzen die door sponsoren ter beschikking waren gesteld. Hierdoor had deze 

avond de mooie opbrengst van € 2.427,- 

 

 
De winnaars van de Pubquiz 2018 

 

De volgende evenementen staan nog gepland in 2018; 

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. 

www.spinnen4life.nl 

 

 
 

 

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. 

Wil jij ook mee? Stuur een email naar info@stichting4life.nl – dan kijken we of er nog 

plekken beschikbaar zijn. 

 

 
 

6 en 7 oktober – Walk4School 

Lekker wandelen in de omgeving van Schoorl met een gezellige groep mensen. Twee dagen 

20 km wandelen. Meer informatie volgt zsm via de website. Wil je op de hoogte worden 

gehouden over dit evenement, stuur een email naar info@stichting4life.nl 

 

Sponsoring 

 

Op zondag 11 maart mochten we onze projecten presenteren aan de mensen van de 

Protestantse Gemeente Krommenie. Even een nieuwe rol voor Marcel. 

Deze inzamelingsactie loopt nog in deze kerk en is bedoeld om bij te dragen aan de 

schoolboeken die hard nodig zijn voor onze scholen. Bedankt voor dit initiatief! 

 

 
Marcel presenteert de projecten tijdens de dienst 

mailto:info@stichting4life.nl
mailto:info@stichting4life.nl


                                                                                                                   

 

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, TrafficLink, 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, ambassadeurs, 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 


