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Agenda komende periode

Extra donatie St. Clare Childrenshome
Nieuws uit Kisumu van het project zorg, zuster Lucy meldde ons dat zij erg blij was met de extra donatie
voor re-integratie. Zij heeft voor veel kinderen die bij familie wonen het schoolgeld voor 2016 en de extra
inkopen weer kunnen betalen. Het nieuwe schooljaar start in Kenia in januari. Kinderen die voor het eerst
naar kostschool gaan moeten een hele lijst met spullen meebrengen wat voor de “pleegouders” vaak niet
te betalen is. Bijvoorbeeld: een matras, lakens, een deken, zwarte schoolschoenen, 2x schooluniform,
schoenpoets, toiletpapier, zeep, etc. etc. Wat gebeurt er in de winkels: al deze spullen zijn vanaf half
november, door de grote vraag, veel duurder. Zuster Lucy vraagt ons daarom het re-integratiegeld al
eerder in het jaar te sturen dan kan zij nog goedkoop deze spullen aanschaffen. Naast het schoolgeld is
dit dus ook een grote post voor alle gezinnen. Dankzij de donaties die wij ontvangen voor “re-integratie”
kunnen wij zuster Lucy en de diverse families steunen. Dank u wel!
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Nieuwe bibliotheek St. Francis School
Goed nieuws voor zuster Linet, leidinggevende
van de St. Francis Primary School Hambale. Van
drie sponsors ontvingen we een enorm bedrag.
We kunnen de komende maanden de bibliotheek
in gaan richten op deze grote basisschool van
ruim 1000 leerlingen.

Afgelopen maand zijn de boekenkasten besteld,
de grote leestafels en daarbij behorende stoelen
(64 stuks) en alle materialen die nodig zijn om
uitleen mogelijk te maken. In april en mei wordt
het geld overgemaakt om een extra computer en
printer aan te schaffen voor de bibliotheek en
worden alle leesboeken en naslagwerken besteld.
We zullen zo snel mogelijk foto’s plaatsen van dit
geweldige project! Zuster Linet, haar staf en alle
kinderen van St. Francis verheugen zich nu al op
de opening van de bibliotheek!

Voetbalclub URUSI speelt om promotie
Het eerst elftal van voetbalclub URUSI heeft
afgelopen voetbalseizoen bijna alle wedstrijden in
de Provincial League gewonnen. In december
en begin januari mochten ze daarom
promotiewedstrijden spelen om bij winst hiervan
landelijk te gaan spelen. Helaas is dit niet gelukt!
We wensen Urusi met hun beide elftallen weer
veel succes toe in de nieuwe competitie die in
april van start gaat.

Schoolplaatsingen Project Therapie
Zoals u misschien weet betaalt Amara Foundation
voor 20 kinderen de therapiekosten, de
hulpmiddelen en indien nodig de vervoerskosten.
Negen kinderen hebben zich afgelopen jaren zo
goed ontwikkeld dat zij inmiddels onderwijs
kunnen volgen. Ook deze schoolkosten,
vervoerskosten en schooluniformen worden door
Amara betaald.

Vier kinderen (Evans, Steve, Lavin en Henri)
volgen onderwijs op een hele grote basisschool
aan de rand van Kisumu (Diciples of Mercy).

Het is een groot complex waar een normale
basisschool gevestigd is maar zij hebben ook
twee klassen voor kinderen met “speciale
behoeftes”. De gezonde kinderen helpen de
gehandicapte kinderen, ze rollen de rolstoel
naar buiten tijdens het speelkwartier, helpen
met eten. In de kleine groep, in de klas
krijgen de kinderen de extra aandacht die zij
nodig hebben. Deze vier kinderen worden
door de schoolbus, die door heel Kisumu rijdt,
thuis opgehaald.

Een doof meisje Vicky, is geplaatst op een
internaat voor dove kinderen. Moeder bezoekt
haar regelmatig en tijdens de vakanties woont
zij bij moeder en haar zusjes.

Drie andere kinderen (Jennifer, Joash en
Bridget), die blijvend erg veel zorg nodig
hebben wonen ook op een
kostschool/internaat. Er wordt onderwijs
gegeven op een laag niveau. De verzorging
van de kinderen is erg liefdevol. Ook hier
komen de moeders regelmatig op visite en
tijdens de vakanties wonen de kinderen thuis.

Een van de kinderen, Byron, volgt onderwijs
op een grote basisschool, ruim een uur reizen
van Kisumu, in de omgeving waar hij woont
met zijn broers en ouders. Het aantal
leerlingen is 260, waarvan 30 ernstig
gehandicapte kinderen waar extra zorg voor
is. Een prima plek voor Byron! Byron is een
slimme jongen met een ernstig lichamelijk
handicap. Dagelijks wordt hij opgehaald met
een busje van school. Passend onderwijs in
het verre Kenia!

Zonder de deskundige therapie die de
kinderen, soms jarenlang, gevolgd hebben,
zonder de aanhoudende zorg van de moeders
hadden de kinderen deze stap nooit kunnen
bereiken. En, last but not least,  natuurlijk ook
dankzij u allen, onze sponsors die ervoor
zorgen dat Amara deze voorziening kan
betalen!



22-03-16 16:42Amara Foundation nieuwsbrief Maart 2016

Pagina 3 van 4https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=789685

Activiteiten in de afgelopen periode

In januari werd Gonnie, een vriendin van
Amara Foundation, 65 jaar. Dit werd
natuurlijk gevierd! In plaats van
cadeautjes vroeg zij haar gasten een
donatie voor Amara. Dat bracht weer een
geweldig mooi bedrag op! Gonnie,
namens het bestuur en alle grote en
kleine mensen uit Kisumu hartelijk
gefeliciteerd, nog vele gelukkige jaren en
dank je wel!
Eind december mochten we (weer) een
geweldige donatie ontvangen van Enexis.
Deze donatie wordt gebruikt voor het
inrichten van de bibliotheek op de St.
Francis Primary School Hambale.
U heeft het waarschijnlijk al eerder
gelezen op facebook of in de extra
mailing: tijdens het laatste weekend van
januari was de jaarlijkse supergrote
boekenbeurs in de Brabanthallen in Den
Bosch. Georganiseerd door de
Vincentiusvereniging Den Bosch. We zijn
er erg trots op uitgekozen te zijn als
hoofddoel van dit evenement. Het
betekent ook een grote donatie bestemd
voor het inrichten van de bibliotheek. Op
12 april a.s. horen we het exacte bedrag
wat wij gedoneerd krijgen.
Van een derde sponsor: SPGPrints uit
Boxmeer hebben we in 2015 ook al een
mooie donatie gekregen voor dit Project.
Deze drie sponsors samen zorgen ervoor
dat wij een prachtige bibliotheek in
kunnen gaan richten op de grote
basisschool waar Zuster Linet de
leidinggevende is. 

Agenda voor de komende periode

Kofferbakverkoop Uden. Op zondag 1
mei hoopt bestuurslid Maria weer heel
veel mooie spullen te verkopen tijdens
de kofferbakverkoop bij de Witte
Boerderij in Uden. U bent welkom!
Mierlo, informatiedag IVN op 19 juni.
Op 19 juni is er een informatiedag in
Mierlo over het IVN. Bestuurslid
Evelien staat daar de hele dag met
een promotiestand van Amara. U kunt
veel leuke spullen bij haar
kopen…..sieraden, kaarten, engeltjes,
Afrikaanse poppen etc. etc.
Bestuurslid Lisanne gaat in april weer
naar Kisumu. Haar partner en zoon
Roland gaan voor een korte periode
mee om de projecten te bezoeken.
Roland heeft al veel actie gevoerd bij
de elftallen van een voetbalclub in Oss
(O.S.S. ’20). Dit levert een plunjezak
vol voetbalschoenen voor Urusi op.
Daarnaast sponsort hij samen met
Werner Smits Sports uit Cuijk 15
nieuwe ballen en 20 paar
scheenbeschermers. Dat komt goed
met de nieuwe competitie!
De laatste drie weken van het verblijf
van Lisanne komen twee vrijwilligers
(Piet en Nel) naar Kisumu. Nel was
vorig jaar al drie weken met Lisanne in
Kisumu, nu komt ook haar man mee.
Piet zal zeker de handen uit de
mouwen steken bij St. Clare, kleine
reparaties, de tuin…..! We kijken er
allemaal erg naar uit, het wordt
(weer) een fantastische tijd! Iedereen
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Op zondag 6 maart hadden we weer ons
vaste plekje op de rommelmarkt in
Schijndel. Maria en Lisanne verkochten
veel spulletjes. Dank je wel kopers en
“bezorgers” van alle mooie spullen.
De flessen box voor statiegeldbonnetjes
staat alweer enkele weken bij de EMTE in
Sint Michielsgestel. U heeft nog een paar
weken de tijd om uw statiegeldbonnen
daarin te deponeren!

die spullen af heeft gegeven om mee
te nemen naar Kisumu, heel hartelijk
dank!
Vierdaagse sponsorloop. Bestuurslid
Lisanne en vriendin Nel lopen samen
de vierdaagse in Nijmegen. Ze hebben
een gratis startbewijs ontvangen via
de VGZ vierdaagse sponsorloop. Je
mag voor een groot goed doel lopen
maar ook voor je “eigen doel”. Logisch
dat Lisanne en Nellie lopen voor
Amara Foundation. U kunt hen
sponsoren door
naar www.devierdaagsesponsorloop.nl
te gaan. Op de eerste pagina kunt u
een deelnemer zoeken. Vul
bijvoorbeeld “Lisanne” in of “Nel”, u
komt dan op onze pagina, klik op
STEUN MIJ en u kunt via Ideal een
bedrag invullen. Na de vierdaagse
wordt het gehele gesponsorde bedrag
overgemaakt naar Amara Foundation.
We hebben ook hier veel zin in! We
zullen proberen in Kisumu nog wat
kilometers te maken want we willen
natuurlijk goed getraind de vierdaagse
starten! U hoort nog van ons voor we
van start gaan!
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