
                                                                                                                   

Newsflash Q4 2018 

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

en de werkende moeders in Kenia.  

Ten eerste wensen we iedereen graag het allerbeste voor 2019! 

 

Organisatie in Nederland 

2018 hebben we met de stichting goed kunnen afsluiten. Na een jaar met een aantal  

veranderingen op personeelsgebied in zowel Nederland als Kenia en de keuze over hoe door 

te gaan met de projecten in Kenia, hebben we het team weer helemaal op de rit.  

En dan beginnen alle cijfers weer op 0 en beginnen we vol goede moed aan een nieuw jaar 

met weer veel nieuwe kansen en mogelijkheden. 

 
 

Om de uitdaging om weer voldoende middelen binnen te krijgen voor dit jaar meer te 

kunnen spreiden, zijn we op zoek naar nieuwe donateurs, sponsoren en vrienden. Ben of 

weet jij iemand die ook donateur, sponsor of vriend van de stichting wil worden, laat het ons 

weten via info@stichting4life.nl. Alvast bedankt! 

 

 

Organisatie in Kenia 

De laatste maanden van 2018 hebben we in een nieuwe vorm gewerkt in Kenia. Tot nu toe is 

dit heel goed bevallen. De dames pakken hun nieuwe verantwoordelijkheden bijzonder goed 

op. De communicatie verloopt goed en de geleverde sieraden zien er goed uit.  

In november en december waren de scholen gesloten waardoor social worker Theresa  alles 

goed heeft kunnen uitzoeken en gereed maken voor het nieuwe jaar. 

Aan de kant van de administratie zit nu James die er voor probeert te zorgen dat we nog 

meer inzicht krijgen in de inkomsten/uitgaven van de scholen, zodat we kunnen helpen met 

het meer onafhankelijk worden. 

Het bezoek van Marcel eind oktober was op het juiste moment. Aan iedereen binnen de 

projecten is duidelijk gemaakt wat er is gebeurd en hoe we nu verder gaan. 

 

mailto:info@stichting4life.nl


                                                                                                                   

Onze scholen 

 

In november en december zijn de lagere scholen in Kenia gesloten. Een nieuwe regel van de 

overheid waar niemand blij mee is, maar waar wel mee gedeald moet worden. Hierdoor is er 

niet heel veel te vertellen over de scholen. 

 

Akili School 

Na deze lange periode waarin de school gesloten is geweest, is het altijd afwachten welke 

kinderen wel en niet terugkomen naar school. We wachten het af. 

Tijdens de vakantie was er wel tijd om een aantal nieuwe tafels/bankjes te laten maken voor 

de drie lagere scholen. En dat zijn er best veel voor een klein bedrijfje in de sloppenwijk waar 

ze met de hand worden gemaakt. En waar laat je ze dan? Gewoon buiten! This Is Africa! 

 

 

          
Tafels/banken in de maak voor de drie lagere scholen 

 

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

internationale loterij- verkooporganisatie  

 

 

 

 



                                                                                                                   

Aim Higher 

Voor de Aim Higher school staan een aantal reparaties gepland voor 2019. Headteacher 

Lydia heeft samen met de ouders een aantal zaken kunnen oppakken, maar door de grote 

armoede in dit deel van de wijk, is onze steun toch echt nodig. 

 

 
 

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

 

Fair View School 

De Fair View School gebruikt deze vrije periode om de school te verbouwen. Eindelijk. Alle 

financiën zijn rond gekomen (deel ouders/deel de stichting) en daarna is snel van slag 

gegaan met de verbouwingen. Er was al eerder een stuk grond aangekocht om zodoende de 

lokalen groter te maken zodat het grote aantal kinderen op deze school weer goed past. We 

zijn erg benieuwd naar het resultaat.  
 

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

 

ALLSAFE Secondary School 

In november was ook deze school gesloten, maar alleen voor de leerlingen van de klassen 1 

t/m 3. Klas 4 had eindexamen. Hiervoor hebben ze een bijzonder systeem met de leraren; 

deze moeten allemaal naar andere scholen om daar te controleren of de examens wel eerlijk 

worden afgenomen. De eerste resultaten zijn binnen en helaas niet heel erg goed. We gaan 

in overleg met de headteacher wat we kunnen doen om dit te verbeteren.  
 

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

Climb4School.  

 



                                                                                                                   

Het jaar 2019 zal worden gestart met de aanschaf van schoolboeken voor alle scholen. Op de 

lagere scholen is het curriculum door de overheid gewijzigd waardoor dit zeker nodig is. 

Hiervoor heeft de Nicolaaskerk in Krommenie een inzameling gehouden onder haar 

bezoekers waardoor we een groot deel van deze aankopen hiermee kunnen bekostigen. 

Dank jullie wel! 

 

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 de 2 maanden durende vakantie organiseert Jukumu Letu allerlei activiteiten voor de 

kinderen. Om ze te vermaken, maar ook om te voorkomen dat ze op straat rondhangen en in 

situaties terecht komen die niemand wil.  

 

     
Jukumu Olympics 



                                                                                                                   

 

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 

Door de veranderingen die plaats vonden in de laatste maanden van 2018 hebben de dames 

alleen gewerkt aan wat kleinere producties voor (door)lopende orders. Een order die we 

hadden voor een kerst-leverancier hebben we helaas af moeten zeggen door de onzekerheid 

die de veranderingen met zich meebrachten en we geen garanties konden geven die wel 

nodig waren. Wel hebben we samen met deze partij gezocht naar een andere leverancier 

(concullega) die hun kon helpen. 

 

Ook voor 2019 zijn we 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 2019 

 

 
 

Schrijf alvast in je agenda voor 2019! 

Maart    4Life Pubquiz 

25 mei    Spinnen4Life 

12-15 juni   Tirol4Life 

14 – 22 september   ALLSAFE Climb4School – de Chinese Muur 

5-6 oktober   Walk4School 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

Tirol4Life 

 
Voor 2019 is gekozen voor het prachtige Tiroler landschap in Oostenrijk. In de regio rondom 

Pfunds (omgeving Serfaus). We zitten daar op het 3 landenpunt tussen Oostenrijk, 

Zwitserland en Italië. Het ultieme doel zal de beklimming van de Kaunertaler 

Gletscherstraße zijn. Dit is een tolweg over een mooi wegdek in de Oostenrijkse deelstaat 

Tirol die in 29 genummerde haarspeldbochten aan het Gepatschspeicher en langs het 

Gepatschhaus voorbij voert tot aan het begin van de gletsjer Weißseeferner op ongeveer 

2.750 meter hoogte met een prachtig uitzicht op de gletsjer. 

Ga je mee? Kijk op https://www.stichting4life.nl/events/tirol4life-fietstour/ 

voor meer informatie of om je meteen in te schrijven. 

 

ALLSAFE Climb4School 2019 – de Chinese Muur 

 

 

https://www.stichting4life.nl/events/tirol4life-fietstour/


                                                                                                                   

Ook enthousiast? Kom naar de voorlichtingsavond op 4 februari van 19:30 tot 21:00 uur bij 

Tenzing Travel in Amsterdam Duivendrecht. Meld je voor 25 januari aan bij Else-Mieke de 

Bruijn, bruijn@allsafemanagement.nl. Kun je niet aanwezig zijn of wil je je direct opgeven? 

Stuur dan een email naar info@stichting4life.nl. Meer informatie vind je op 

www.climb4school.nl 

 

 

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 en hebben we 2018 op een positieve manier kunnen afsluiten. 

 

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 
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