
                                                                                                                   

Newsflash Q3 2018 

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

en de werkende moeders in Kenia.  

Algemeen 

Deze Newsflash publiceren we later dan gepland, omdat we de afgelopen weken zijn afgeleid 

door een aantal onverwachte situaties. Deze vielen uiteindelijk of mee en/of we hebben ze 

weer de positieve kant op kunnen sturen, maar wel zaken die onze aandacht nodig hadden.   

In het weekend van 15 september heeft er een grote brand plaatsgevonden in de Urbanus 

kerk in Amstelveen. Het kantoorpand van SCM Executives (en daarmee ook ons kantoor) is 

bevestigd aan deze kerk. Het hele weekend hebben we in spanning gezeten of al onze spullen 

zouden zijn verwoest (dan wel door brand dan wel door waterschade). Gelukkig bleek het 

pand, op de kelder na, volledig onbeschadigd. Wat een geluk voor ons. De kerk heeft helaas 

wel grote schade opgelopen. Vanuit ons raam kijken we nu op de ruïnes van de kerk, op 3 

meter afstand, heel bijzonder. 

    
Brand kerk – pand rechts op foto links is ons kantoor  

 

Begin September zijn we in gesprek gegaan met ons team in Kenia. Zowel administratief als 

aansturend moesten er een aantal zaken worden aangepast. Met name onze organisatie was 

toe aan een nieuw structuur met een bredere verdeling van de verantwoordelijkheden. De 

gesprekken verliepen positief en het leek er op dat het bezoek van Marcel eind oktober zou 

zijn om de puntjes op de i te zetten. Helaas verliep dit proces uiteindelijk toch anders en 

hebben we besloten om van een aantal mensen afscheid te nemen. Zoals van onze 

programmanager Abdul en productiemanager Anjela. Aangezien Abdul officieel alle 

projecten aanstuurde, betekende dit dat we snel acties moesten ondernemen. 

We zijn een aantal keren met het bestuur bij elkaar gekomen en het is gelukt om een 

doorstart te maken. Vorige week is Marcel alsnog naar Nairobi gevlogen om dit met alle 

betrokkenen door te spreken. Onze focus ligt nog steeds op dezelfde projecten maar met drie 

belangrijke aandachtspunten. Ten eerste zijn de projecten meer zelfsturend geworden; zo is 

het productieteam van dames nu een Self Help Group geworden (women empowerment!), 

vinden meer betalingen rechtstreeks naar de betrokkenen in Kenia plaats (ipv via een 

rekening/cash geld) en sturen we nu heel concreet op meer onafhankelijkheid/ 

zelfstandigheid (uiteindelijk minder steun vanuit Nederland). 

 

When the water starts boiling it is foolish to turn off the heat. Nelson Mandela 

 



                                                                                                                   

Organisatie in Nederland 

Begin juli hebben we in overleg afscheid genomen van Alied. Meteen zijn we een zoektocht 

gestart naar een nieuwe collega. Ondanks dat we midden in de zomervakantie-periode 

zaten, was een nieuwe fijne collega toch snel gevonden. Sinds 1 september versterkt Karin 

van Horssen ons team in Amstelveen. Zij heeft een mooi CV dat perfect past bij onze 

organisatie en werkzaamheden. Karin heeft een aantal jaren in Indonesië gewoond en daar 

een stichting gerund. Naast een commerciële achtergrond heeft zij ook veel affiniteit met 

mode. Welkom Karin!  

 

    
Karin van Horssen             Team Amstelveen 

 

 

 

Organisatie in Kenia 

Door de bovengenoemde veranderingen is de organisatie in Kenia nu anders ingericht.  

Het productieteam wordt nu door de dames zelf gerund. Deze vrouwen draaien lang genoeg 

mee om veel zaken zelf te kunnen regelen. Dit idee is door de dames positief en actief 

opgepakt. 

De scholen draaien op zich zelfstandig, maar social worker Theresa zal waar nodig support 

bieden. Ook vormt zij onze oren en ogen om te kijken of deze projecten worden uitgevoerd 

zoals van te voren is afgesproken. Nu hebben we te maken met ‘This Is Africa’, maar we 

geven geen blanco cheques aan de mensen in de projecten. Ook is Theresa er voor de dames 

mocht het nodig zijn op persoonlijk gebied en voor de scholing van hun kinderen. Theresa is 

sinds april onderdeel van ons team en een goede aanwinst. Ook bij de veranderingen die we 

nu doorvoeren, is zij zeer actief betrokken en komt met goede suggesties. 

Nieuw in het team is James. Hij is de financieel verantwoordelijke man bij Jukumu Letu en 

gaat ons team op het financiële vlak een dag per week versterken. 

Het zijn een paar uitdagende weken geweest om de nieuwe organisatie neer te zetten. Maar 

we zijn erg positief over de nieuwe opzet. 

 

 

 



                                                                                                                   

Onze scholen 

 

Akili School 

Op de Akili School is de juiste headteacher nog niet gevonden. De directeur van de school is 

een bijzondere man waarbij iemand gevonden moet worden die past. In de buurt van de 

school is onlangs door de Keniaanse overheid een heel gebied met woningen plat gegooid 

om een nieuwe weg aan te leggen (die de rijke Kenianen sneller van hun huis naar werk kan 

brengen). Duizenden mensen hebben het gebied daardoor moeten verlaten en elders een 

onderkomen moeten zoeken. We weten dat dit gebeurt, maar als je dan weer de beelden 

ziet dan blijft het zo ontzettend scheef hoe zoiets kan gebeuren…. 

Omdat het in de buurt van de Akili School is gebeurt, heeft de school ook veel leerlingen 

verloren, die nu hopelijk elders naar school kunnen gaan.  

 

 
Mensen op zoek tussen wat er over is van hun woningen. 

 

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

internationale loterij- verkooporganisatie  

 

 

Aim Higher 

Deze school heeft het het zwaarste van de drie scholen. Het gebied waarin de school staat is 

zo arm dat ouders nauwelijks kunnen bijdragen. Met headteacher Lydia is besproken dat ook 

haar school op zoek zal moeten gaan naar mogelijkheden om zelfstandiger te worden. De 

betrokkenheid van de ouders moet groter worden. Al zijn de bijdragen klein, dit gaat over de 

toekomst van hun kinderen. We gaan hiervoor samen met haar en Theresa plannen maken 

om alle scholen te helpen in de aanpak.  

 



                                                                                                                   

 
Lydia en de kinderen van groep 8 sluiten een deal, schouders eronder voor  de laatste loodjes (het schooljaar  in Kenia 

eindigt in november) 

 

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

 

 

 

 

Fair View School 

Op de Fair View School loopt alles goed en volgens plan. Met headteacher Sagala zijn we in 

gesprek over de verbouwing die nog voor het einde van het jaar moet plaatsvinden.  

Een sterke dame die het beste wil voor haar school en daar ook voor gaat staan. Hierdoor 

kunnen zaken, zoals de verbouwing, soms langer duren, maar meestal met een goed 

resultaat. 

Ook is er gesproken over de vervolgstappen voor de leerlingen van groep 8. Welke kinderen 

gaan naar public schools en voor welke kinderen moeten we naar andere mogelijkheden 

kijken voor het vervolg op de middelbare school. 



                                                                                                                   

 
Happy faces! 

 

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

 

ALLSAFE Secondary School 

Op de Allsafe school gaat het goed. Voor de leerlingen van de vierde klas beginnen begin 

november de examens. Dat nemen ze in Kenia heel serieus. Zowel de leerlingen als de 

overheid. Er mogen op dat moment geen andere leerlingen op school zijn en de controle 

tijdens de examens vindt plaats door leraren van andere scholen. Er vindt zodoende een 

grote wisseling plaats waarbij alle leraren naar andere scholen moeten. Bij de deur van de 

school staat een politie agent. Veel geregel voor headteacher Samuel die ervoor moet 

zorgen dat alles smooth verloopt. 

 
Serieuze gezichten 



                                                                                                                   

   
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. 

 

Tijdens ons bezoek in mei, mochten wij het nieuwe pand openen. Heel bijzonder en 

feestelijk. Door onze steun voor dit nieuwe pand, kan de lagere school worden voortgezet en 

uitgebreid. Op Jukumu Letu komen regelmatig buitenlandse (veelal Europese) studenten om 

te helpen. Naast de steun op dat moment, levert dit vaak ook steun op allerlei andere 

manieren op als deze studenten weer terug zijn in hun vaderland. 

Ook zijn er studenten in Kenia actief op de school. Zij komen als voorbeeld op de school om 

te laten zien aan deze kinderen dat je los van je achtergrond dat kunt bereiken dat je graag 

wilt als je hard werkt. Heel mooi om te zien! 

 

 
En hier word je blij van! 

 

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 

Na het beëindigen van de grote order van Return to Sender/Unilever, konden de dames 

meteen door met de order voor Xpol. Voor deze order moesten 30.000 armbanden worden 

gemaakt. Deze armbanden worden in Kenia aan bloemen bevestigd die vanuit Kenia aan 

Carrefour in Frankrijk worden geleverd. Een ontzettend mooie order waar de dames erg blij 

mee waren. Daarna werd het even iets rustiger. En kon worden gestart met de samples voor 

het najaar.   

 

 
Marcel met de dames tijdens zijn bezoek eind oktober. 

      

 

Verkoop sieraden 

Door de veranderingen binnen de projecten hebben we de orders voor het einde van het 

jaar even op een laag pitje gezet, maar de dames zijn er nu weer helemaal klaar voor! 

 

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 

 

6 en 7 oktober – Walk4School 

Met prachtig weer is er twee dagen 20 km gewandeld in Bergen aan Zee en Schoorl. Met een 

zeer afwisselende omgeving gingen de tochten door het bos, de duinen (klimmen!) en langs 

het strand. Met een opbrengst van € 8.275,- . Geweldig georganiseerd door Lonneke en 

Auke Ykema!  

 

   
 



                                                                                                                   

 

Voor Walk4School hebben diverse mensen allerlei extra activiteiten georganiseerd om 

sponsorgeld binnen te halen. Zo organiseerden Auke en Lonneke Ykema twee heerlijke 

diners. En hebben Bob en Jose Degens vele tientallen cakes gebakken. Dank jullie wel! 

 

 
Diner bij Auke en Lonneke 

 

 

Evenementen 2019 

 

Schrijf alvast in je agenda voor 2019! 

Maart    4Life Pubquiz 

25 mei    Spinnen4Life 

12-15 juni   Tirol4Life 

September    Climb4School – China 

5-6 oktober   Walk4School 

 

 

 

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, 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 


