
 
 

 
 
 
 

                                
Nieuwsbrief december 2013 

BESTUURSLID MARIA VERMEER IN KISUMU 
Dag allemaal, 
Inmiddels is het winter in Nederland en in Kenia is het hoog zomer, bij aankomst was het 35 graden. 
Ik ben nu al weer een week in Kisumu en heb St. Clare Childrenshome en het therapieproject om de dag bezocht. Het 
is mooi om te zien dat een kind bijna kan lopen, dit d.m.v. therapie en hulpmiddelen. Wat wij dankzij de donateurs 
hebben kunnen organiseren. 
Ook was er weer een warm welkom bij St. Clare, waar de kinderen enthou-
siast kwamen aan gelopen maar ook de zuster die daar de leiding heeft. We 
hebben drie grote donaties ontvangen waar we de komende weken zoveel 
mogelijk voor proberen te regelen. Geld voor het dak dat op het gebouw 
van de multifunctionele ruimte moet komen, speeltoestellen die we mogen 
kopen en de nieuwe bedden met matrassen kunnen worden aan geschaft. 
Voor deze grote uitgaven moet het een en ander worden geregeld en aan 
mij de eer om dit te gaan doen samen met zuster Lucy.  
Het was mooi om te zien, dat de zuster, toen ze hoorde dat er sponsorgeld 
was voor het dak, zij meteen de werklui voor de bouw op ging roepen en op maandag werd er al gestart. In deze 
multifunctionele ruimte kunnen kinderen spelen als het regent of als het te heet is. Tevens zal deze ruimte gebruikt 
worden als kapel, waar om de week een mis wordt gelezen. 
De kerk is hier nog volop in beweging. Vanmorgen heb ik een mis bijgewoond in een klein kerkje en ik moet zeggen, 

geweldig! Zingen, dansen en springen in eigen taal, heel mooi! Naast 
mij zat een oude vrouw die met hulp van een stok loopt, geen mooie 
wandelstok maar een bezemsteel. 
Als je hier in de kerk komt zit het er vol: jonge mensen, oude mensen 
en kinderen. 
Geen luxe kerk maar ook te gebruiken als multifunctionele ruimte, 
waar zelfs wat lege kratten van de Coca-Cola staan. De slagzin van 
Coca-Cola over de hele wereld klopt dus wel. 
Ik kan nog heel veel vertellen over alle dingen die ik hier meemaak 
en zie gebeuren. Mijn volgend bericht komt bij de reisverslagen bin-
nenkort op de site.  
 

Hartelijk dank aan iedereen voor de morele en financiële steun! 
Warme groet uit Kisumu. Maria 

THERAPIE 
Zoals eerder geschreven, vergoeden wij voor drie afgestudeerde therapeuten een werkervaringsplek binnen ons 
therapieproject. Daril is sinds juni van dit jaar aan het werk. Hij heeft ons een persoonlijke brief geschreven, deze is 
hieronder vertaald te lezen is:  
“Ik ben Daril Mbewa, de ergotherapeut die zorg draagt voor de ontwikke-
ling van de kinderen binnen het therapie project van Amara Foundation. 
Deze ervaring is, voor de paar maanden dat ik de kinderen nu zie, goed. 
Het help me bij het opbouwen van expertise door de verschillende ziekte-
beelden die ik hier leer kennen, herkennen en behandelen, waardoor ik 
een therapeut met ervaring zal worden. 
Ik ben dankbaar voor de vergoeding die Amara Foundation mij geeft. 
De vergoeding zorgt er voor dat ik in mijn basis levensbehoefte kan vol-
doen en daardoor voor een groot deel onafhankelijk ben voor wat betreft 
mijn persoonlijke verzorging. 
Ik dank de stichting voor de fijne ervaring en ik hoop dat alles goed zal gaan, omdat met Gods wil alles mogelijk is. 
Daril Mbewa , 11/12/3013.” 



ACTIVITEITEN IN DE AFGELOPEN PERIODE 
De afgelopen maanden hebben we ons weer erg gesteund gevoeld door “onze achterban”. Geweldig hoeveel 
mensen ons, op zoveel verschillende manieren, steunen! 

*Maria is eind november weer voor een maand naar Kisumu vertrokken en ze heeft voor haar vertrek, veel donaties 
in ontvangst mogen nemen van vrienden, familie en bekenden.  
*Maria en Lisanne, met extra hulp van Thijs Vandermeulen, stonden samen op een rommelmark in Schijndel. Het is 
inmiddels ons vaste stekje geworden, de tweede zondag in maart en november. Deze keer bracht de markt wel héél 
erg veel op door verkoop en donaties. Dit zeker dankzij alle mooie spullen die we van “vrienden van Amara” ontvan-
gen hebben.   
*8 Leerlingen van het Mgr. Fencken college in Oos-
terhout, organiseerden een benefietconcert. De 
opbrengst was voor Amara Foundation. Het was een 
geweldige avond, veel talentvolle leerlingen en do-
centen EN een geweldige opbrengst.   
*We hebben een donatie ontvangen van Stork BV. 
Van dit geld worden bij het St. Clare Childrens home 
diverse speeltoestellen voor de kinderen gemaakt. U 
zult er binnenkort foto’s van zien op facebook en op 
de website.  
*Van Stichting Kostverloren ontvingen we een hele 
mooie donatie. Van dit geld wordt het dak geplaatst 
op de nieuw te bouwen multifunctionele ruimte op 
het terrein van St. Clare. De kinderen kunnen, wan-
neer het regent / of wanneer het erg warm is, binnen spelen. Tevens wordt de ruimte gebruikt als kapel. Het mooie is 
dat de plaatselijke bevolking de fundering, de muren en het arbeidsloon doneren. 
* Van de Mill Hill rommelmarkt in Goirle ontvingen we een donatie voor de aanschaf van 30 stapelbedden en 22 ma-
trassen voor St. Clare. In het voorjaar konden we al 38 matrassen aanschaffen van een donatie van Uden Wereldwijd.  
* Nora Kempers stond in Groningen op de rommelmarkt en doneerde ons haar opbrengst.  
* Meneer Plantinga (vader van bestuurslid Martine) verkocht twee van zijn schilderijen en doneerde de opbrengst 
aan Amara. 
* Meneer Jacques Louwers is onlangs 70 jaar geworden. I.p.v. cadeaus vroeg hij een donatie voor Amara. Weer een 
geweldige actie! Meneer Louwers: hartelijk gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst! 
* De zusters Franciscanessen steunden Amara ook (weer) met een donatie.  
* Onze statiegeld bakken staan zoals gewoonlijk weer bij de Emté in Uden en Sint Michielsgestel. We laten ze, indien 
mogelijk, staan tot na de feestdagen! 
* Tijdens de kerstviering van KVO in Udenhout is de collecte ten behoeve van Amara Foundation gehouden. Ook daar 
hebben we een mooi bedrag van gekregen. 
* Daarnaast mochten we nog verschillende donaties ontvangen, van onze vaste donateurs maar ook van anderen, 
voor ons als bestuur soms onbekenden, die eenmalig een bedrag overmaken. 
U allen: héél erg hartelijk dank. We zullen het geld goed besteden. Dankzij u allen kunnen we alle vier de projecten 
goed blijven steunen.  

 
Wat staat er nog te gebeuren de komende maand: 
* Carmen en Evelien, zijn actief betrokken bij de kerstviering 
van hun kinderen op de basisschool. Ze mogen daar leuke 
cadeauartikelen uit Afrika verkopen.  
* In Esch (een klein dorp onder de rook van Den Bosch) staat 
een levensgrote kerststal opgesteld. Mensen die de kerststal 
bezoeken kunnen er een donatie doen voor Amara Foundati-
on.  
* Bij de lokale omroep van Esch, wordt op 22 december Amara 
Foundation onder de aandacht gebracht. Het programma 
wordt uitgezonden door Ziggo op kanaal 40.  
 

Dan is het alweer snel 2014 en starten we vol energie aan een nieuw jaar! 
 

 
 
 



TERUGBLIK OP 2013 
Als bestuur van Amara Foundation kijken we weer terug op een succesvol jaar! 
We hebben alle vier de projecten, naast de “gewone hulp” extra kunnen steunen:  
Voor het St. Clare Childrenshome hebben we veel extra’s kunnen regelen: nieuwe bedden en matrassen, de kinderen 
krijgen (meer) speelmogelijkheden en de bouw van een multifunctionele ruimte hebben we gedeeltelijk kunnen facili-
teren. In St. Clare wordt door de staf erg hard gewerkt aan het zoveel mogelijk terugplaatsen van kinderen bij familie. 
Familieleden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en worden indien nodig ondersteund. Wij sponso-
ren ook dit traject. 
Therapieproject: Sinds eind vorig jaar hebben we 15 kinderen in ons therapieproject. We hebben hen van alle hulpmid-
delen kunnen voorzien die nodig waren. Sinds juli sponsoren we twee extra werkervaring plekken bij de therapie. 
Afgestudeerde therapeuten ontvangen van ons een vergoeding en worden in de gelegenheid gesteld om werkerva-
ring op te doen. Dit zorgt ervoor dat de werkdruk voor de therapeuten minder wordt en de kinderen die intensieve 
behandeling kunnen krijgen die nodig is. Afgelopen jaar hebben we alle kinderen, tijdens de therapiedagen ook voor-
zien van luiers. De moeders die vaak lang moeten reizen met hun kind en de therapeuten waren erg blij met deze 
hulp. We zijn het als pilot begonnen maar dankzij alle donaties kunnen we dit voortzetten.  
Hulp aan individuen: in totaal hebben we zes microkredieten verstrekt aan moeders die we kenden uit het therapie-
project. Dankzij het microkrediet hebben zij een eigen handeltje op kunnen zetten of hun handel uit kunnen breiden.  

Voetbalclub Urusi, die we al langer steunden d.m.v. het meebren-
gen van voetbalmaterialen, kleding en voetbalschoenen hebben 
we dit jaar in de gelegenheid gesteld om competitie te spelen. We 
sponsorden het competitiegeld en de daarmee samenhangende 
kosten. We hopen dat we hen ook het komende jaar kunnen blij-
ven steunen! 
Over alle vier de projecten kunt u uitgebreider lezen op de site.  
Wij als bestuur hadden de vier projecten niet op deze manier kun-
nen helpen, als u allen ons niet op zo’n geweldige manier gesteund 
had! 
Dank u wel, voor het vertrouwen, voor alle hulp! 

 
 
WILJAN EN CARMEN VETREKKEN IN FEBRUARI NAAR KISUMU 
Eindelijk…. 
 
… In februari 2014 is het zover! Kisumu, Kenia, mimi kuja!!!! 
 
Ik ga met eigen ogen kijken naar het land, Kenia, waar mijn vriendin en bestuurslid Carmen van Bergen zo grenzeloos 
verliefd op is geworden. 
 
Samen met Carmen ga ik… 

Naar de plaats, Kisumu, waar de projecten van de Amara Foundation plaatsvinden. 

Naar de kinderen van het St. Clare Children's home.   

Naar de voetbalclub Urusi FC.  

Naar een kerkdienst, wat mij een hele aparte gezellige happening lijkt. 

Naar Francis om daar een frietje te eten. 

Naar de projecten, om mijn handen uit de mouwen te steken. 

Eigenlijk denk ik dat die drie weken te kort zullen zijn….. 

Maar ik heb er zin in! 

Groeten Wiljan de Klein 

Pas is bekend geworden dat het nichtje van Carmen, Zinzi van Bergen en haar vriend ook naar Kisumu zullen gaan in 

de periode dan Carmen en Wiljan daar ook zijn. Super!  

Wij wensen hen vieren heel veel plezier en succes bij het ondersteunen van de projecten in Kisumu. 

 



Tot slot wensen wij u sfeervolle kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2014. 
We hopen dat u ons ook in 2014 blijft volgen en steunen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank weer voor het lezen van onze nieuwsbrief. 
 

Lisanne Hénuy-Rooijakkers, 
Evelien Hommes-Romonesco,  

Carmen van Bergen,  
Maria Vermeer  

en Martine Pool-Plantinga 
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www.amarafoundation.org 
administratie@amarafoundation.org 

 
IBAN / bankrekening: NL52 RABO 0148319394 

t.n.v: Amara Foundation 

http://www.amarafoundation.org/

