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St. Clare Childrenshome
Per mail hebben we regelmatig contact met zuster Lucy de leidinggevende van St. Clare.
De afgelopen periode mailde ze ons dat de prijzen van voeding in Kenia op dit moment erg hoog zijn. Ze
meldt dat de prijzen zijn verdubbeld! Er is een enorm gebrek aan mais wat veel gegeten wordt door de
Keniaanse bevolking. Er wordt een stevige brei van gekookt die de magen goed vult. Nu er geen mais
voorradig is, eet men voornamelijk rijst. Fijn dat zuster Lucy in ieder geval groenten en fruit heeft uit
eigen tuin.
Het tweede punt wat ze met het bestuur wilde bespreken heeft te maken met re-integratie. Het streven
dat kinderen bij familie, alleenstaande ouder of familielid, teruggeplaatst worden. Er wonen twee kinderen
uit een gezin op St. Clare, twee jongere kinderen uit dit gezin wonen vanaf hun geboorte bij oma op het
platteland. Moeder was lange tijd niet in staat om voor haar kinderen te zorgen. Nu is haar situatie
verbeterd en zou zuster Lucy graag een eenvoudig huisje willen bouwen bij oma in de buurt, op het land
wat van de familie is. Alle kinderen zouden bij moeder kunnen gaan wonen, met oma, ooms en tantes in
de buurt om moeder te steunen en op die manier zou het gezin herenigd kunnen worden. Een tweede
punt van aandacht is dat moeder een bron van inkomsten zou moeten hebben. Dus een lening of donatie
om een bedrijfje op te starten. We hebben de afspraak met zuster Lucy gemaakt om deze plannen in
oktober met haar uit te werken. We hopen dat we de dan middelen hebben om dit plan geheel of
gedeeltelijk te realiseren.
Afgelopen week ontvingen we ook enkele foto’s van een van de leerkrachten die bij Lucy werkt. Van het
speelgoed wat we vorig jaar meebrachten wordt nog steeds enthousiast gebruik gemaakt!

Voetbalclub URUSI 
Na een wedstrijd ontvangen we altijd een whatsapp met de uitslag. Tot nu toe heeft het eerste elftal van
URUSI vijf wedstrijden gewonnen en vijf verloren. Ze handhaven zich dus redelijk in de hogere klas
(Division 2 League). Nog veel succes jongens! De jeugdteams trainen vol enthousiasme en starten binnen



kort met de competitie. Via via hebben we 9 kilo voetbalschoenen en kleding kunnen bezorgen in Kisumu!
Dank je wel Thijs van de Sichting Vrienden van Pandipieri.

Project Therapie
Operatie Henri 
Henri, een van de kinderen die al jaren deelneemt aan het therapie project is twee maal geopereerd de
afgelopen maanden. Beide voeten van Henri moesten worden rechtgezet. Nadat de eerste operatie en het
herstel goed was verlopen is de tweede operatie uitgevoerd. De moeder van Henri hebben we enkele
jaren geleden kunnen helpen met een micro krediet. Toen de verkoop van groenten geld op ging leveren,
hebben we haar geadviseerd om voor haar gezin en zichzelf een ziektekostenverzekering af te sluiten.
Daar hebben we nu de vruchten van geplukt. De verzekering betaalde de helft van de operatie kosten
(€ 660) en Amara foundation heeft de andere helft van de operatie, aanschaf krukken en reiskosten naar
het ziekenhuis betaald. Henri herstelt goed, volgt therapie en hopelijk kan hij snel weer zonder gips naar
school.
 
Afscheid Daril
Daril heeft jarenlang op de therapie gewerkt via de werkervaringsplek. Afgelopen maand heeft hij echter
een reguliere baan aangeboden gekregen. De kinderen, de moeders, de collega’s bij de therapie, de
kinderen die in Awasi wonen (en die hij ook wekelijks behandelde) en ook wij zullen hem missen. Hij
heeft zeer veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren en werkte als een gekwalificeerde kracht. Daril
bedankt Amara Foundation voor de jarenlange ondersteuning. Wij wensen Daril heel veel succes en
plezier toe op zijn nieuwe werkplek en bedanken hem voor zijn inzet. Samoo, de therapeut in het
ziekenhuis, is druk doende met de selectie van een nieuwe medewerker “werkervaringsplek”. We hopen
dat er snel iemand de plek van Daril in kan nemen. De afdeling therapie, maar ook de kinderen in Awasi
missen de “extra handen” voor de kinderen.



Feest: 10 jarig bestaan
Het is alweer 5 jaar geleden dat we ons eerste jubileum vierden met de “Vrienden van Amara”.
Ons 10-jarig bestaan willen we zeker niet zomaar voorbij laten gaan! Als dank voor uw support nodigen
we u graag uit voor een feestelijke middag. Onder het genot van een drankje en eventueel een potje jeu
de boules blikken we terug op onze projecten, maar brengen we ook een toast uit op onze toekomst!
 
Zet de datum, het tijdstip en de locatie alvast in uw agenda. We hopen u te ontmoeten! U hoort er te
zijner tijd nog meer van! VOOR IN DE AGENDA: Jubileum Amara, zondag 19 november van 13.30 uur tot
17.00 uur in Uden, locatie De Plop.

Activiteiten in de afgelopen periode

De flessenboxen bij de EMTE in Uden en
Sint Michielsgestel zijn leeggemaakt en
hebben een prachtig bedrag opgebracht.
Samen ruim € 400.Dank je wel

 

Evelien organiseerde in Mierlo een
walking dinner ter ere van het 10-jarig
bestaan van Amara Foundation. Het werd
een geweldig succes. In diverse keukens



medewerkers EMTE en klanten!
Tweede Pinksterdag, het is een traditie.
De fietstocht van de Trap-In in Uden en
omgeving. Amara Foundation was een
van de goede doelen. Het was weer een
gezellig, druk bezocht evenement.
Bestuurslid Maria was als vrijwilliger
aanwezig om mensen veilig over te
laten steken. We mochten een geweldig
bedrag ontvangen. Dit geld wordt
komend jaar besteed aan de
onderwijskosten voor de gehandicapte
kinderen van het Project Therapie.
Op eerste Pinksterdag waren Carmen en
familieleden te vinden op “Langenbom
pakt uut”. Mevrouw Ria de Klein verkocht
haar zelfgemaakte kaarten, doosjes en
andere snuisterijen en Carmen verkocht
onze “Keniaanse spullen”.  
Maria was in mei te vinden op de
rommelmarkt in Uden. Dank aan de
gevers van de spullen die verkocht
werden!
Gastouderbureau Thuis van Huis maakt
met de kinderen die daar worden
opgevangen prachtige schilderijen. De
schilderijen zijn te koop en de opbrengst
is voor Amara. Een mooi initiatief van
Irene van Veldhoven –Romonesco van het
gastouderbureau, maar ook een
“dankjewel” voor alle kunstenaars en
kopers.
Evelien was aanwezig tijdens de
communieviering Someren Heide. De zes
communicantjes hadden een sponsorloop
gehouden en het geld werd tijdens de
dienst in schatkistjes overhandigd aan
Evelien. Kinderen voor kinderen…….. erg
lief!
De wereldwinkels in Berlicum en Sint
Michielsgestel blijven, nu al enkele jaren,
zeer trouwe afnemers van onze prachtige
kaarten. Dank jullie wel hiervoor!

waren voortreffelijke koks aan het werk,
in diverse huiskamers werd heerlijk
gegeten. Het was leuk om de positieve
reacties te horen. Maar ook leuk / nog
leuker was het positieve saldo voor Amara
Foundation!
Carmen werd uitgenodigd op de locatie
Gennep van haar oude middelbare
school: het Elzendaal college. Daar wordt
jaarlijks een sponsorloop gehouden en dit
jaar mocht Amara Foundation de
opbrengst in ontvangst nemen voor de
projecten in Kenia. Voor Carmen een
bijzonder leuk moment!

Agenda komende periode

Walking dinner: Na het succesvolle
walking dinner in Mierlo gaat Carmen een
walking dinner organiseren in
Langenboom op zaterdagavond 9
september. In de knusse ambiance van
een huiskamerrestaurant kunt u 4 gangen
van tapas-gerechten verwachten met een
wijntje erbij. U wisselt per gang van
huiskamerrestaurant. Carmen heeft al
bijzondere locaties waar gekookt gaat
worden en voortreffelijke koks
georganiseerd. U kunt zich nog
inschrijven, zie hiervoor
www.supersaas.nl/schedule/Amara_Foun
dation/Walking_Dinner_Langeboom of
mail Carmen rechtstreeks:
amarafoundation3@gmail.com.
Vierdaagse Nijmegen 18-19-20-21
juli. Voorzitter Lisanne loopt met drie
vrienden van Amara (Paula van Lieshout,
Albert Vissers en Piet van der Bruggen de
alom bekende Vierdaagse van Nijmegen.
Zij doen dat uit sportief oogpunt maar
ook om sponsorgeld voor Amara bij elkaar
te lopen. Klik op een naam en u komt
direct op de sponsorpagina uit!
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks op de
rekening van Amara Foundation een
sponsorbedrag over maken. Vermeld
hierbij a.u.b. “vierdaagse” en de naam
van degene die u sponsort. NL52 RABO
0148319394

http://www.supersaas.nl/schedule/Amara_Foundation/Walking_Dinner_Langeboom
mailto:amarafoundation3@gmail.com


Een kijkje in de portemonnee van Amara
In de vorige nieuwsbrief vond u een overzicht van alle uitgaven die met het St. Clare Childrenshome te
maken hebben. In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over het “prijskaartje” wat aan het
PROJECT THERAPIE hangt.
Op dit moment zijn er 16 kinderen die deelnemen aan het therapieproject. Vanaf de oprichting van Amara
Foundation werken we samen met het plaatselijke ziekenhuis, ergotherapeut Samoo en zijn team. Samoo
draagt kinderen aan ons voor met de vraag of wij het kind op willen nemen in ons Project omdat de
ouders geen middelen hebben om naar het ziekenhuis te komen, de kosten van vervoer zijn te hoog en of
wij de therapiekosten en eventuele hulpmiddelen kunnen vergoeden voor deze kinderen. Inmiddels
bezoeken 11 kinderen die deelnemen aan het Project Therapie een school. Het is geweldig om te zien hoe
de moeders van de 16 kinderen elkaar steunen. De overkapping die als wachtruimte dienst doet is een
gezellige plek om samen te komen. Ervaringen uit te wisselen, te oefenen met je kind etc. 
Welke kostenposten hebben we:

1. Behandelkosten: een behandeling van 30 minuten kost 1€ per behandeling voor kinderen boven
de 7 jaar. Kinderen onder de 7 jaar betalen € 0,70.In 2016 betaalden we totaal: € 577 aan
behandelkosten.

2. Reiskosten naar de therapie. Een moeder die 30 /40 km. buiten de stad woont betaald tussen de
€4,- en €5,- voor een rit naar het ziekenhuis en weer naar huis. Wanneer het kind twee keer per
week therapie nodig heeft is dit tussen de €40,- en € 50,- per maand. Maar in de streken buiten
de stad zijn weinig tot geen mogelijkheden voor therapie. In 2016 betaalden we € 1764,- aan
vervoerskosten naar de therapie.

3. Medicatie. Sommige kinderen hebben dagelijks medicatie nodig. Medicatie die door een
ziektekostenverzekering niet vergoed wordt. In een aantal situaties betaalt Amara voor medicatie
en extra artsenbezoek. Totaal 2016: € 794,-.

4. Voeding: in sommige situaties hebben ouders te weinig geld om extra of speciale voeding te
kopen voor het kind met een chronische ziekte. We dragen daar wekelijks een bedrag aan bij.
Totaal 2016: € 145,-.

5. Schoolgeld gehandicapte kinderen. We zijn er bijzonder trots op dat 11 kinderen die deelnemen
aan ons Project nu in staat zijn een school te bezoeken. Deze scholen zijn echter allemaal
duurdere dan de reguliere scholen voor gezonde kinderen. Amara Foundation betaalt voor elk kind
het schoolgeld. Zes van de elf kinderen wonen op een schoolinternaat. Voor de ouders, maar
vooral voor de moeders is dit een enorme verlichting. Het betreft hier vijf meervoudig
gehandicapte kinderen waar bij iedere moeder 24 uur per dag de zorg voor het kind had, naast de
zorg voor de andere kinderen in het gezin. Na plaatsing op het schoolinternaat zien we dat alle
moeders direct starten met het zoeken van werk of het starten van een klein bedrijfje (via een
lening van Amara) waarmee ze geld kunnen genereren voor het gezin. Schoolgeld en reisgeld naar
de scholen in 2016: € 2853,-.

6. Diverse hulpmiddelen. Indien nodig ontvangen alle kinderen voor thuis een sta- zit box. In 2016
hebben we voor verschillende kinderen die naar kostschool gingen een rolstoel gekocht. Daarnaast
hadden enkele kinderen orthopedische schoenen, korset e.d. nodig. Totale kosten 2016: € 1425,-

7. Aankoop luiers: de meervoudig gehandicapte kinderen dragen op kostschool pampers. Dit is een



te dure aanschaf voor enkele ouders. Amara Foundation vergoedt de pampers indien noodzakelijk.
Totale kosten 2016: €240,-.

8. In 2016 hebben we de kostschool waar vijf meervoudige kinderen uit ons project wonen extra
gesteund. Totale kosten € 304,-.

9. Sinds enkele jaren hebben wij de zogenaamde werkervaringsplekken op de therapie. Een
afgestudeerde therapeut kan moeilijk aan werk komen. Amara Foundation betaalt de
afgestudeerde therapeut een maandelijkse vergoeding: de therapeut doet werkervaring op en
heeft meer kans om een reguliere baan te krijgen, de therapie afdeling heeft meer handen
beschikbaar voor de kinderen. In 2016 hadden we twee werkervaringsplekken op de therapie.
Kosten 2016: € 2179,-.

De kosten die met de therapie van het kind, het vervoer naar de therapie, extra voeding en medicatie te
maken hebben, worden maandelijks rechtstreeks naar de ouders overgemaakt. Therapeut Samoo
informeert ons over de aanwezigheid van de kinderen op de therapie. Ouders bewaren de rekeningen
voor ons zodat er controle mogelijk is.
De schoolkosten worden over het algemeen direct naar de school overgemaakt. Hulpmiddelen worden via
Samoo aangeschaft. We ontvangen rekeningen van de leveranciers. De twee therapeuten die
werkervaring opdoen worden maandelijks rechtstreeks door Amara betaald. De totale kosten van de
therapie bedroegen in 2016: € 10.560,-.
 
Het is voor ons als Amara een vrij groot bedrag. Maar als we zien wat we voor deze 16 kinderen en hun
gezinnen kunnen betekenen dan is het een klein bedrag. Kinderen waarvan we dachten dat ze nooit
zouden kunnen lopen, lopen nu. Kinderen waarvan we dachten dat ze niet zouden kunnen spreken
kunnen nu aangeven wat ze wel of niet willen, kinderen waarvan ouders dachten dat ze alleen maar in
een hoek van een kamer zouden liggen zitten nu op school. Ze worden geactiveerd, worden goed
verzorgd en zijn blij.

BESTE SPONSORS, dit is dankzij u! DANK U WEL, namens het bestuur maar ook namens alle ouders van
deze kinderen. Zij zien ons in Kisumu maar weten dat de sponsors ervoor zorgen dat dit alles mogelijk is!
 



Lisanne Hénuy-Rooijakkers
Carmen van Bergen

Evelien Hommes-Romonesco
Maria Vermeer

Martine Pool-Plantinga
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