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St. Clare Childrenshome
Zuster Lucy, haar staf en de kinderen waren erg blij met alle materialen die we vanuit Nederland mee
hebben kunnen brengen. Het ontwikkelings- en spelmateriaal voor de diverse klassen, de nieuw en
gebruikte kleding! Dank je wel sponsors.
De leerkrachten waren erg blij met de enorme hoeveelheid nieuwe leesboeken (Engels en Kiswahili) die
we daar hebben aangeschaft. Er wordt in klasverband gelezen maar ook in groepjes, het zogenaamde
tutor lezen. Een leerling die al beter kan lezen, leest samen met een zwakkere leerling. Nadat de kinderen
een boek gelezen hebben mogen ze de klasgenootjes vertellen over de inhoud van het boek. Alle boeken
zijn gekaft met plastic zodat de aantrekkelijke kaft zichtbaar blijft. Piet, Nel, de leerkrachten en Lisanne
hebben daar de nodige uren aan besteed.
De tuin staat er geweldig bij! Een van de zusters houdt zich iedere dag, vaak met enkele kinderen met de
tuin bezig. Pinda’s, sesamzaad planten, meloen, papaja, mais, het groeide als kool!

St.  Francis Primary School Hambale
De meubels van de nieuwe bibliotheek waren allemaal geïnstalleerd. In een woord: PRACHTIG. Het enige
wat hier nog ontbrak dat waren de boeken. Een enorme vertraging met de overboeking van het geld van
Nederland naar Kenia was hier mede debet aan. Maar ook de enorme order zorgde ervoor dat wij tijdens
ons bezoek helaas geen boek hebben gezien. Zuster Linet stuurt ons foto’s zodra de boeken in de kast
staan. Het schoolbestuur heeft wel een gekwalificeerde bibliothecaresse aangenomen. Zij is het
uitleensysteem al aan het opzetten zodat kinderen een lidmaatschapskaart krijgen/kunnen kopen voor
een minimaal bedrag en boeken mogen lenen om ook thuis te lezen.
De hele staf is bijzonder trots op de bibliotheek. We wachten vol ongeduld op de foto’s van de boeken!
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Voetbalclub URUSI 

De eerste wedstrijd van het 1ste team was eind
april. De eerste drie wedstrijden heeft URUSI
gewonnen, daarna volgde een wedstrijd met
gelijk spel. De twee junioren teams starten eind
juni met de wedstrijden. Veel succes jongens!
Het team, de trainer en het bestuur vroegen ons
met nadruk om alle donateurs te bedanken voor
de nieuwe en gebruikte voetbalmaterialen.
Voetbalschoenen in de maten 40 + blijven
welkom! 

Project Therapie
In de vorige nieuwsbrief las u al over de therapie
kinderen die inmiddels een school bezoeken. Drie
ernstig gehandicapte kinderen Joash, Jennifer en
Bridget wonen in het kleine schoolinternaat St.
Anthony Home in de plaats Awasi.

De moeders van deze drie kinderen stelden de
vraag aan Amara Foundation of het
georganiseerd zou kunnen worden dat een van
de werkervaring therapeuten af en toe St.
Anthony zou kunnen bezoeken om therapie te
geven aan de kinderen. We zijn erg blij dat we
deze vraag positief hebben kunnen
beantwoorden. In overleg met zuster Marcella,
de leidinggevende van St. Anthony en Samoo de
therapeut in het ziekenhuis is besloten dat
therapeut Daril een keer per week de kinderen
gaat behandelen in Awasi. Amara Foundation
betaalt de reiskosten. Mogelijk dat er nog extra
materialen worden aangeschaft, of zuster
Marcella of Amara Foundation gaat dit proberen
te regelen.

Dit kunnen we organiseren dankzij uw donaties! 
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Reisverslag Kisumu
door Roland, Jan, Piet en Nel samen met bestuurslid Lisanne
Bestuurslid Lisanne heeft tijdens het bezoek, de wekelijkse update op facebook en op de site verzorgd. Nu
is het een mooie gelegenheid om de ervaringen van Jan en Roland (een week in Kisumu) en Piet en Nel
(bijna drie weken in Kisumu) met u te delen!
 
Ervaringen van Roland
Dutz bezoekt Kenia, april 2016.
Nadat Dutz Eyewear de afgelopen jaren Amara Foundation een paar keer financieel heeft gesponsord
ontstond het idee om een keer mee te gaan kijken naar de projecten die door Amara zijn opgezet.
Nadat de vliegtickets waren geboekt ben ik, in overleg met Amara, begonnen met verzamelen van
voetbalspullen voor voetbalclub Urusi. Mede dankzij vele voetballers van de voetbalvereniging Oss20 en
met medesponsoring van Werner Smits sports uit Cuijk hadden we vlak voor vertrek ruim 40 paar
voetbalschoenen, 15 ballen en 20 paar scheenbeschermers verzameld om mee te nemen naar Kenia.
Na aankomst in Kisumu en nadat Jan, Lisanne en ondergetekende waren ingetrokken in onze huisvesting
bij de paters van Mill Hill begon onder leiding van gids Lisanne de rondgang langs vele projecten van
Amara in en rond Kisumu.
De eerste kennismaking met de kinderen en medewerkers in het weeshuis St. Clare en zuster Lucy in het
bijzonder gaf ons direct zicht op het geweldige werk wat hier mede door steun van Amara wordt verricht.
Tientallen blije kinderen lopen vrolijk op het terrein van het weeshuis. Onze komst maakt ze nieuwsgierig
waarbij ik het uiteraard niet kan laten om met een paar jongens wat voetbaloefeningen te doen. Later in
de week komen we nog een keer terug om aan de wens van een van de jongens te voldoen om een paar
speelgoedauto’s en bellenblaas voor de meisjes mee te nemen. De vreugde van de kinderen, bij het
ontvangen van voor ons dergelijke kleinigheden, maakt deze reis meer dan de moeite waard.
Ook bij de diverse andere projecten ben ik diep onder de indruk. De support van Amara aan met name de
lokale ondernemers zoals de meubelmaker en de melkboer, de hulp bij opzetten van een cafetaria door
Francis of een lasbedrijf door George is GROOTS in zijn kleinschaligheid. Elke cent komt terecht daar waar
die hoort, waarbij Amara stimuleert en begeleidt bij onderneming schap. Bij het bezoek van het met geld
van Dutz Eyewear opgezette project van papa Jacob was ik mijn emoties niet meer de baas. Zoveel
bereiken met voor onze maatstaven zo weinig. Deze oude baas met 9 kinderen heeft mede dankzij de
gebouwde maismolen een kans om in zijn levensonderhoud te voorzien. En op eigen initiatief een klein
winkeltje erbij bouwen…in een woord geweldig!!!! Nooit heb ik iemand gezien die zoveel vreugde
uitstraalde dan papa Jacob. Met begeleiding van Amara zal hij zijn “handeltje” uitbreiden en hebben zijn
kinderen weer betere kansen.
Mijn enthousiasme voor alle projecten die ik met Lisanne heb gezien heeft ertoe geleid dat ik voor klanten
van Dutz Eyewear een bijzonder leuk cadeautje laat maken. Brian van de technische school gaat 10000
ansichtkaarten maken met leuk gekleurde brillen. Een mooie opdracht voor hem en voor Dutz Eyewear
een blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nogmaals…GROOTS in kleinschaligheid…dat is
Amara na deze week voor mij. Het belang van steun in goederen en geld voor deze kleinschalige stichting
is na deze bijzondere week voor mij meer dan duidelijk geworden. Lisanne en Amara bedankt voor deze
fantastische week!!!
Roland
 
Ervaringen van Jan in Kisumu
Als partner van Lisanne was ik natuurlijk op de hoogte van de activiteiten van Amara. En eindelijk is het er
eens van gekomen om Kisumu samen met Lisanne en Roland te bezoeken. De mensen, de projecten die
ik alleen kende uit de verhalen en vanuit de boekhouding hebben een gezicht gekregen! Ik was al onder
de indruk van alle verhalen maar nu, ik kan het niet beter omschrijven dan hoe Roland dat doet: GROOTS



29-06-16 12:46Amara Foundation nieuwsbrief Maart 2016

Pagina 4 van 6https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=909825

in kleinschaligheid. Vol verwondering heb ik om me heen gekeken, vol bewondering over alles wat de
mensen in Kisumu met steun van Amara voor elkaar krijgen. Amara Foundation: heel veel succes ook de
komende jaren! Ik heb genoten van een zeer indrukwekkende week! Er komt een volgend bezoek, dat is
zeker!
Jan van Bragt
 
Ervaringen van Piet en Nel 
Wat een prachtige ervaring, onze tijd in Kisumu.
We zijn bijna 3 weken in Kisumu geweest en hebben met Lisanne alle projecten van Amara Foundation
bezocht. Allereerst het St. Clare Childrenshome, geweldig om te zien hoe blij en gelukkig de kinderen daar
zijn. De laatste dag was er voor ons een mooie modeshow georganiseerd, de nieuwe kleding die we mee
hadden gebracht werd geshowd in combinatie met zang en dans! Zo lief! Wat vooral grote indruk maakt,
zijn de moeders van de gehandicapte kinderen bij de therapie. Ze zijn zo zorgzaam voor hun kleintjes! En
vooral, ook heel dankbaar voor de steun van Amara foundation! We hebben natuurlijk de wedstrijden van
de voetbalclub bezocht, die ondanks het slechte veld, goede resultaten neerzetten. Wat een inzet en
enthousiasme! Zo kunnen we nog even doorgaan, maar een ding is ons het meeste bijgebleven! Hoe
belangrijk Amara Foundation is voor deze mensen en hoe Lisanne zich inzet, luistert en helpt. Geweldig!
Wij zijn heel blij dat wij deze kans gekregen hebben om dit mee te mogen maken en danken Amara
Foundation daar heel hartelijk voor! Amara foundation, heel veel succes.
Nel en Piet

Activiteiten in de afgelopen periode
Vrijwilliger Jan van Bragt en accountantskantoor
Meulenbroek hebben weer hard gewerkt! Het
financieel jaarverslag 2015 staat alweer op de
site! Dank je wel!

In april werd bestuurslid Lisanne 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!

U heeft het waarschijnlijk al eerder gelezen
tijdens het laatste weekend van januari was de

Agenda voor de komende periode
De Vierdaagse Nijmegen komt eraan, 19 tot en
met 22 juli. U heeft al een extra mailing
ontvangen. Even ter herinnering: Lisanne en Nel
gaan lopen voor Amara Foundation. Mocht u hen
willen sponsoren ga dan naar de website en zoek
Nel of Lisanne www.devierdaagsesponsorloop.nl
Of via een donatie rechtstreeks op het
bankrekening nummer van Amara Foundation
onder vermelding van “4 daagse”

Ook Claus Foederer, een vriend van Amara
Foundation, loopt de Vierdaagse en wel de 55
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jaarlijkse supergrote boekenbeurs in de
Brabanthallen in Den Bosch. Georganiseerd door
de Vincentiusvereniging Den Bosch. Op 12 april
ontvingen we, als hoofddoel, tijdens een
bijeenkomst voor alle Stichtingen die een donatie
zouden ontvangen en voor alle vrijwilligers een
cheque ter waarde van €12.500. Het bedrag
wordt besteed aan het inrichten van de
bibliotheek van de St. Francis School in Hambale
en voor het re-integratie project van St. Clare.

Op zondag 1 mei verkochten Maria met vriendin
Jos weer veel spullen op de kofferbakverkoop bij
de Witte Boerderij in Uden. Een mooie opbrengst
was het resultaat!

Op een natte Pinksterdag….. was de jaarlijkse
fietstocht van de Trap-In Uden. Maria mocht een
cheque van €2400 in ontvangst nemen. Deze
donatie gaat het komende jaar gebruikt worden
voor het re-integratie project van St. Clare.

De flessen box voor statiegeldbonnetjes bracht in
St. Michielsgestel een mooi bedrag op. Dit is echt
een voorbeeld van “vele kleintjes maken ……”!
Dank je wel EMTE en klanten!

Op zondag 19 juni was de informatiedag in Mierlo
over het IVN. Bestuurslid Evelien was daar de
hele dag met een promotiestand van Amara. Ze
verkocht veel van de door ons meegebrachte
spullen uit Kisumu. Vooral de kaarten werden
goed verkocht. Mick, het zoontje van Evelien
verkocht eigen gemaakte tekeningen voor € 0,05!
Super! Dank je wel Mick. Totaalopbrengst:
€309,60.

km. Hij loopt ook voor Amara Foundation en
heeft een sponsoractie in zijn omgeving opgezet!
Nel, Claus en Lisanne veel succes!

Mogelijk komt er nog een extra rommelmarkt
tijdens de zomermaanden. Lisanne heeft veel,
hele mooie spullen ontvangen. Die moeten aan
de man/vrouw worden gebracht. We houden u
via facebook en de site op de hoogte!

Nieuwe plannen 
We hopen de komende jaren de St. Francis
Primary School in Hambale te kunnen helpen met
het vernieuwen c.q. opknappen van de ruimtes
waar de kinderen wonen die intern zijn. De
eetzaal en tevens recreatieruimte, de slaapzalen
voor jongens en meisjes en de toilet en douche
ruimtes. Het gaat om een enorm bedrag. Kunt u
ons helpen met het aanreiken van sponsors,
bedrijven, personeelsverenigingen, scholen die
een bijdrage zouden kunnen leveren. Laat ons
het a.u.b. weten!
 
Een andere actie waar het bestuur zich over aan
het buigen is: is het plan om kinderen vanuit het
re-integratietraject te koppelen aan vaste
sponsors. Deze kinderen zijn vanuit het St. Clare
Childrenshome bij familieleden geplaatst. Om
familie te ontlasten en om onderwijs voor de
kinderen te garanderen blijft St. Clare voor veel
kinderen onderwijs betalen. In veel situaties is dit
onderwijs op een zogenaamde boardingschool
(schoolinternaat).  Families, vriendengroepen,
sportgroepen, koren, scholen zouden een
bepaald kind kunnen adopteren en zo over
langere tijd de schoolkosten van een kind kunnen
betalen. We komen hier op terug!
 
Mooie Afrikaanse spullen te koop!
Engeltjes van steen in diverse maten,
sisalengeltjes met vleugels van bananenblad,
diverse kaarten, mooie schaaltjes (te gebruiken
bij het serveren van thee) en sieraden!
We hebben weer van alles in de verkoop! Zie de
foto’s op de website of informeer bij de
bestuursleden. 
 

http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/
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Lisanne Hénuy-Rooijakkers
Carmen van Bergen

Evelien Hommes-Romonesco
Maria Vermeer

Martine Pool-Plantinga
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