
 
 

 
 
 
 

                                
Nieuwsbrief september 2014 

NIEUWS UIT KISUMU 
Vanuit Kisumu ontvingen we goed en minder goed nieuws.  
Zuster Lucy mailde ons dat haar maïsoogst voor een groot 
gedeelte mislukt is. Dit omdat er lang tijd geen druppel regen 
is gevallen. De afgelopen jaren zijn er verschillende water-
tanks aangelegd om regenwater op te vangen. Ook is er een 
pomp geslagen om water op te pompen. Deze voorzieningen 
zijn helaas niet groot genoeg om het grote stuk land wat 
zuster Lucy in cultuur heeft gebracht van water te voorzien. 
We wensen haar veel succes met de volgende oogst!  
 
Van onze contactpersoon in Kisumu die George volgt en ad-
viseert, ontvingen we positief nieuws.  
Ter herinnering: George is degene die de afgelopen jaar een 
lasopleiding heeft gevolgd en sinds enkele maanden een 
eigen werkplaats heeft.  
“George is also doing well, I visited him last week to see the 
progress of a job he got of seven steel doors and over twenty 
windows and got impressed with the workmanship. The 
doors were done well and he is awaiting the materials to 
commence the windows. I am happy coz he has been visiting 
us for consultations and sure he shall grow if he keeps good 
quality of workmanship. 
Otherwise be blessed and pass our regards to the whole 
Amara family. Brian” 
Voor  hen die wat moeite hebben de Engelse tekst te begrijpen of lezen;  “Met George gaat het goed. Ik bezocht 
hem afgelopen week om de voortgang te bekijken van een grote opdracht die hij heeft gekregen, 7 deuren en 
meer dan 20 ramen. Ik ben onder de indruk van zijn vakmanschap. De deuren zijn erg goed gemaakt en hij is aan 
het wachten op materialen voor de ramen. Ik ben erg blij omdat hij ons om advies is komen vragen en ik ben er 
zeker van dat zijn bedrijf zal groeien als hij goede kwaliteit levert.” 
Het is natuurlijk geweldig om als beginneling zo’n klus te krijgen. We zijn erg trots op hem! 
 

THERAPIE 
We willen u deze keer graag het verhaal vertellen over Byrone. 
Byrone is ruim 7 jaar. Hij is geboren met Cerebral Palsy. Byrone 
woont met moeder bij opa, twee uur reizen van Kisumu. 
Vanwege de hoge reiskosten en de therapiekosten kwam Byrone 
onregelmatig naar de therapie voor hij deel uit maakte van het 
Therapieproject. Vanaf november 2012 betaalt Amara Foundation 
de therapiekosten, het reisgeld en het geld voor de nodige 
hulpmiddelen.  Moeder is zeer toegewijd, ze legt drie keer per 
week de lange afstand af tussen haar huis en Kisumu.  Door deze 
inzet is er een positieve verandering zichtbaar. Byrone is veel 
sterker geworden, hij heeft meer controle over zijn lichaam.  
Byrone heeft geen verstandelijke beperking. Hij is een slim en 
vrolijk jochie.   

https://sites.google.com/site/stichtingamara/therapie


Het is iedere keer weer leuk hem te ontmoeten. 
Zoals het er nu uitziet kan hij in november deel nemen aan een 
toelatingsonderzoek voor het speciaal onderwijs. Tijdens zo’n 
onderzoek wordt duidelijk onderzocht en omschreven welke ex-
tra hulp hij nodig heeft op school.  Samoo, de therapeut en moe-
der gaan dit samen regelen.  Amara Foundation gaat het speciaal 
onderwijs financieren en draagt zorg voor de extra zaken zoals 
uniform, schoolschoenen etc.  
We hopen dat hij 01-01-2015 kan starten op school! 
We wensen Byrone en zijn moeder heel veel succes toe.  

    
 

 
ACTIVITEITEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE 
In de zomervakantie zijn er geen speciale activiteiten geweest waarbij bestuursleden waren betrokken.  
We zijn wel weer verrast door enkele vrienden van Amara Foundation. 
Dutz Eyewear, een groothandel in brilmonturen presenteerde op twee beurzen de nieuwe collectie. Per ver-
kocht brilmontuur doneerde directeur Roland Vandermeulen €2,00. Een geweldig, onverwacht bedrag! Daar 
kunnen wij weer veel mee doen. De wereld kleurt Dutz, maar Kisumu ook! 

 
Joke van de Ven, een vriendin van een van de bestuursleden, doneerde de opbrengt van een door haar gemaakt 
schilderij!  Alweer een kunstenaar die zich inzet voor Amara!  
Een goede vriend van de Mill Hill fathers in Kisumu doneerde een geweldig bedrag wat speciaal bestemd is voor 
terugplaatsing van kinderen bij familie. Meneer Geerts we zullen het goed besteden! 
Meneer en mevrouw Drent vierden hun 40-jarig huwelijksfeest. In plaats van cadeaus vroegen zij de gasten een 
donatie voor Amara Foundation. Dat werd dus ook een feestje voor Amara! Meneer Drent, het mag wel eens 
vernoemd worden,  steunt ons al het hele jaar door. Hij vertaalt namelijk de nieuwsbrieven in het Engels, zodat 
die zonder fouten op de site komen! Thanks! 
Nog een verrassing: de Jeanne d’Arc school in Tilburg organiseert jaar-
lijks een sponsorloop voor een goed doel. Vorig jaar hebben ze enorm 
hun best gedaan voor Amara Foundation maar……. ook dit jaar zijn 
wij weer uitgekozen als ‘goed doel”.  
Op 24 september was de jaarlijkse sponsorloop en de opbrengst was: 
€829,59. 
Alle kinderen, personeel en directie heel hartelijk bedankt, geweldig 
om jullie enthousiasme weer te zien!  
Carmen stond met haar ouders op de rommelmarkt en zij verkochten 
voor €154. Maria en Lisanne stonden 21-09 op de rommelmarkt in 
Uden. De opbrengst was: €231,45. Dit mede dankzij een donatie van 
bedrijf VAKO, zij doneerden twee dozen vol met nieuwe tassen die 
goed verkocht werden! Veronika bedankt voor de bemiddeling! 
Tot slot: alle vrienden die regelmatig doneren: dank u wel! 
 

http://www.dutzeyewear.com/
http://bsjeannedarc.nl/lopen-voor-de-amara-foundation/
http://www.dutzeyewear.com/


 
ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 
We hopen in de december maand nog enkele activiteiten te kunnen ontplooien op markten, tijdens kerstvierin-
gen of andere bijeenkomsten. Het bestuur informeert u of uw vereniging graag over Amara Foundation, even-
tueel te combineren met de verkoop van sieraden, kerstspullen en/of kaarten.  
Heeft u tips voor ons, laat het ons weten! 
 
 
CADEAUTJES, KERSTKAARTEN NODIG? 
Wilt u sieraden, (kerst)kaarten, poppen, engeltjes, kerststerren kopen of bent u op zoek naar een klein cadeau-
tje kijk op onze site of op facebook voor mogelijkheden!  
U kunt per mail of telefoon contact opnemen met een van de bestuursleden voor uw bestelling! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dank weer voor het lezen van onze nieuwsbrief. 
 

Lisanne Hénuy-Rooijakkers 
Evelien Hommes-Romonesco  

Carmen van Bergen  
Maria Vermeer  

Martine Pool-Plantinga 
 

CONTACTGEGEVENS 
www.amarafoundation.org 

administratie@amarafoundation.org 
 

IBAN: NL52 RABO 0148319394 
t.n.v: Amara Foundation 

 

 

https://sites.google.com/site/stichtingamara/sieraden
https://sites.google.com/site/stichtingamara/kaarten
https://sites.google.com/site/stichtingamara/afrikaanse-stoffen-pop
https://sites.google.com/site/stichtingamara/engeltjes
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649509765139840.1073741835.312663458824474&type=3
mailto:administratie@amarafoundation.org?subject=Webshopbestelling
http://www.amarafoundation.org/
mailto:administratie@amarafoundation.org
http://www.amarafoundation.org/
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

