
                                                                                                                   

Newsflash Q2 2019 

In deze Newsflash praten we je graag bij over hoe het gaat met onze projecten in Kenia  

 

Algemeen 

De afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest met het beëindigen van de 

sieradenproductie/verkoop en alle consequenties die daarbij horen. Dit is geen eenvoudige 

stap om te zetten en het vraagt vooral om veel zorg voor de dames in Kenia en hun volgende 

activiteiten. 

In mei hebben we al onze klanten geïnformeerd over de laatste opties om nog sieraden bij 

ons af te nemen. Eind mei hebben we de website van de sieraden offline gezet.  

  

 
 

Afscheid nemen van de sieraden, geeft ook weer mogelijkheden voor andere 

ontwikkelingen. Zo zal onze focus nog meer komen te liggen op het geven van kansen op 

onderwijs voor kinderen in Kibera. En ook voor de dames zullen nieuwe deuren open gaan. 

 

Organisatie in Nederland 

Eind maart heeft Karin ons team verlaten en in juni kwam de laatste dag van Tesse in zicht.  

Zij waren beiden met name actief met alle werkzaamheden rondom de sieraden. De overige 

activiteiten van de stichting worden nu verder actief voortgezet door het bestuur, onze 

ambassadeurs en vele enthousiaste vrijwilligers. 

 

Organisatie in Kenia 

Met de dames is in de afgelopen maanden veel gesproken over welke mogelijkheden zij 

hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Een aantal van hun wil graag een 

eigen business starten en daar hebben we mee geholpen. Zowel financieel als met adviezen. 

Rose was de eerste dame die is gestart. Zij is terug gegaan naar de plaats waar zij vandaan 

komt en is daar een kapsalon gestart. De eerste berichten zijn ontzettend positief: ze geeft 

aan dat ze veel klanten heeft, het leven veel goedkoper is dan in Nairobi en dat ze, samen 

met haar kinderen, veel gezonder leeft. Ze stuurt regelmatig een appje met foto’s. Een mooi 

voorbeeld van wat deze verandering kan brengen: die nieuwe deur die opengaat! 

 



                                                                                                                   

       
Foto’s van de kapsalon van Rose               Welcome to this world John!  

 

Ook drie andere dames zijn druk met de voorbereidingen om voor zichzelf te starten. 

Social worker Theresa en onze financiële man James houden nauw contact met de dames. 

Zoals ook met hun kinderen en de diverse scholen. De regeling die we hadden voor de 

scholing van de kinderen van de dames wordt voortgezet. 

Beth, die onze administratie deed, is bevallen van een zoon: John Okello 

 

Theresa heeft er voor gezorgd dat het pand waarin we jaren met de sieradenworkshop 

hebben gezeten, is opgeknapt en opgeleverd aan de eigenaar. In Kenia hebben we dan geen 

kantoor/workshop meer. Theresa zal werken vanuit haar huis of Jukumu Letu. Daarnaast is 

zij ook veel onderweg om de kinderen en scholen te bezoeken. James werkt vanuit Jukumu 

Letu en bezoekt de projecten als nodig. 

 

Onze scholen 

 

Akili School 

Op de Akili School gaat het goed. Een van de leraren is doorgestroomd en nu de headteacher 

geworden. En hij doet dat erg goed. Kwaliteit is voor hem belangrijk en dat brengt hij goed 

over op de andere leraren.  

Een nieuwe uitdaging voor de school is dat de organisatie Feed The Children, die de school al 

jaren van ingrediënten voor de lunch voorziet, hiermee in september gaat stoppen. 

Dat een organisatie stopt kan gebeuren, maar dat een organisatie dit in overleg met de 

Keniaanse overheid en de World Food Program doet met de afspraak dat de overheid de 

zorg overneemt is erg jammer en teleurstellend. Want op de vraag wanneer de overheid de 

zorg voor Akili gaat overnemen is het antwoord dat ze helaas nog niet zo ver zijn. This Is 

Africa. Hakunu Matata? Maar deze kinderen hebben elke dag een goede lunch nodig. Wil je 

hierbij helpen, laat het ons weten via info@stichting4life.nl 



                                                                                                                   

 

   
 

 

Aim Higher 

Op de Aim Higher school gaat alles zijn gangetje. Een aantal reparaties zijn uitgevoerd en een 

aantal moeten er nog gebeuren. Voor deze school is vooral de kwaliteit van het onderwijs 

een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd. 

Social worker Theresa gaat hier tijd en aandacht in stoppen. Door de ligging van de school in 

een van de armste delen van de wijk, blijkt het lastig om goede leerkrachten te krijgen en 

gebeuren er helaas ook  vervelende zaken buiten school die de kinderen meebrengen.  

 
 

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

 



                                                                                                                   

Fair View School 

Op de Fair View School zijn ze nog druk bezig met verbouwen. Doordat de school weer volop 

draait wordt er voornamelijk in de weekenden verbouwd. De lokalen worden vergroot, de 

(toegangs)gang verbreed en de wanden vervangen (stevige wanden voor toekomstige 

uitbreiding naar boven).  

Verder gaat het goed op de school en kijken de leraren er naar uit om in augustus even vrij 

te zijn. 

 

 
   

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

 

 

ALLSAFE Secondary School 

De Allsafe school gaat steeds verder vooruit met de laatste punten die nog openstonden van 

de bouw. Met headteacher Samuel aan de leiding worden allerlei zaken die al een tijdje 

lopen stap voor stap opgelost. Zoals dat gaat in Kenia. Maar hij zit er dan ook wel bovenop. 

De school draait prima zonder deze zaken, maar zijn uiteindelijk wel nodig. Naast goede 

schoolprestaties, zijn er ook leerlingen die erg hard hun best doen met sporten en daarmee 

ook prijzen binnenhalen. Veelal in de weekenden, maar wel vanuit school georganiseerd en 

gestimuleerd. Sporten heeft voor ons geen prioriteit, maar is wel erg belangrijk om andere 

vaardigheden op te doen naast het leren uit boeken. Dat vindt het lerarenteam ook en 

daarom stimuleren zijn dit ook. 



                                                                                                                   

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

Climb4School.  

 

Rots en Water training 

Eind april zijn Harriëtte en Klaas van de Rots en Water training weer afgereisd naar Nairobi. 

De leraren kregen een goede training om een volgende stap te kunnen zetten in het gebruik 

van de Rots en Water trainingen op de scholen. Mooi om te zien hoe veel de leraren nog 

wisten van vorig jaar en hoe hard ze hun best doen en genieten. 

Een week later zijn Harriëtte en Klaas op de scholen geweest om te zien hoe de leraren het 

geleerde in de praktijk inzetten. Ook daar mooie resultaten en veel enthousiasme! 

 

   
Rots en Water in de praktijk  

 

 

 



                                                                                                                   

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. 

 

Bij Jukumu Letu gaat het goed. Het aan elkaar knopen van alle touwtjes blijft een zorg, maar 

oprichtster Caroline is creatief. En erg blij met onze steun. Mooi om te zien hoe alle kinderen 

veel steun krijgen op deze plek, er ook veel aandacht is voor de moeders/verzorgers en de 

kinderen er altijd vrolijk uitzien.  

 
     

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 

Tot en met eind augustus verkopen we onze laatste sieraden nog via groothandel Tica. 

 

Mocht je ideeën hebben voor onze restanten, dan vernemen we dat graag via 

info@stichting4life.nl 

 

 

Evenementen 2019 

 

Spinnen4Life – 25 mei 

Op 25 mei hebben we voor de tiende keer gespind op het Raadhuisplein in Mijdrecht. En wat 

was het weer een feestje! Blijft het droog of moeten we iets verzinnen voor als het gaat 

regenen? Gaat alles weer volgens planning – altijd weer wat spanning vooraf. Maar het werd 

een prachtige dag met perfect weer om 5 uur lang te spinnen. Veel mensen, gezelligheid, 



                                                                                                                   

hard werken en een prachtig resultaat. Alle deelnemers haalden samen € 10.700 op. Dank 

jullie wel! 

Op 6 juni 2020 vindt de 11e editie van Spinnen4Life plaats. Schrijf alvast in je agenda! 

    
 

Tirol4Life 

Op 14 juni heeft een enthousiaste groep fietsers de Kaunentaler Gletscherstrasse in Tirol 
bedwongen voor de stichting. 

Met 29 haarspeldbochten naar een hoogte van 2.750 meter. Omgeven door sneeuw en 
prachtige uitzichten. Wat een prestatie! Dankzij deze deelnemers en sponsoren is er dit jaar 
een bedrag binnen gehaald van bijna €10.000,-. Dank jullie wel! 

 

 

 

Yoga4Life 

Een spontaan door vrijwilligsters Edith Blok en Leoniek van der Laan nieuw opgezet 

evenement. Op zondag 30 juni vond Yoga4Life plaats in het park in Mijdrecht. Met een 



                                                                                                                   

opkomst van ruim 80 deelnemers was er ruim een uur lang een energieke en liefdevolle flow 

in het park. En een prachtige opbrengst. Ontzettend bedankt dames en deelnemers! 

 

 
 

 

Evenementen die nog gaan plaatsvinden in 2019 

5 september   Diner4Life IJsselstein 

14 – 22 september   ALLSAFE Climb4School – de Chinese Muur 

5-6 oktober   Walk4School 

 

Diner4Life IJsselstein(benefietdiner) 

Samen dineren voor het goede doel. Met een culinair avondvullend programma met leuke 

optredens. Dat wil je niet missen! Kom ook op 5 september:  www.diner4life.nl 

 

 
 

 

http://www.diner4life.nl/


                                                                                                                   

 

ALLSAFE Climb4School 2019 – de Chinese Muur 

Meer informatie vind je op www.climb4school.nl 

 

 

 
 

Walk4School  

In 2019 is de vierde editie van Walk4School. Een leuke wandeltocht van 2 dagen voor jong 

en oud! Wandelingen van rond de 20 km per dag. Deze keer in de buurt van Nijmegen, een 

prachtige bosrijke omgeving. 

 

 
 

http://www.climb4school.nl/


                                                                                                                   

Ook enthousiast geworden?  

Voor alle deze evenementen in 2019 kun je je nog inschrijven. Stuur een email naar 

info@stichting4life.nl.  

 

 

Evenementen 2020 

Voor 2020 wordt er al hard gewerkt aan o.a. twee nieuwe evenementen: 

 

Golfen4Life: geheel verzorg een dag golfen voor het goede doel – 15 mei 2020 

 
 

 

Adventure4Life: MTB Kenya – een uitdagende tour op de mountainbike door prachtige 

delen van Kenia – september 2020 

   
 

Meer informatie over deze evenementen volgt op korte termijn! 

 

 

 

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, 

mailto:info@stichting4life.nl


                                                                                                                   

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

en onze vaste donateurs, hebben we een mooie basis om onze activiteiten op de diverse 

scholen 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 Stichting4Life 


