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St. Clare Childrenshome

Zuster Lucy meldde ons de afgelopen periode dat het met alle kinderen op St. Clare goed gaat. Naar alle
waarschijnlijkheid gaan er met ingang van januari 2018 (begin nieuwe schooljaar in Kenia) weer 14

kinderen bij familie wonen. Soms betreft het weer thuis gaan wonen bij de alleenstaande vader of
moeder, andere keren betreft het wonen bij ooms, tantes of opa’ s en oma’s. Wij noemen dit het

zogenaamd ere-integratie project. Familieleden krijgen indien noodzakelijk financiële steun om het
opvoeden mogelijk te maken. Dit kan bijv. zijn geld om handel op te starten of te vergroten om op deze

manier inkomsten voor het gezin te vergroten, betalen van schoolgeld zodat onderwijs gegarandeerd blijft
of ondersteuning bij het verbeteren van de woning. Zuster Lucy heeft onze toezegging dat we ook in

2018 Project re-integratie steunen.
De kinderen die naar familie gaan, hebben tijdens de schoolvakanties al gelogeerd bij deze familieleden.

Ze vinden het vaak spannend om weer definitief bij familie te gaan wonen. Als we in Kisumu zijn gaan we
altijd enkele kinderen bezoeken. Het is mooi om te zien dat kinderen zich thuis voelen en deel uit maken

van de families. Afgelopen jaar heeft een alleenstaande moeder een donatie ontvangen via het project
Re-integratie. Ze is hiermee een kleine winkel begonnen om zo inkomsten te kunnen genereren om voor

haar twee kinderen te kunnen zorgen die weer thuis kwamen wonen. Via St. Clare wordt ook het
schoolgeld van de kinderen betaald. Helaas is de business van moeder ingestort meldde zuster Lucy ons.

Ze heeft en erg weinig verkocht en haar voorraad die ze nog had in onlangs gestolen. Zuster Lucy wil met
ons overleggen hoe haar nu verder te helpen. Dit gebeurt ook, helaas, we zullen samen bespreken hoe de

moeder van deze kinderen eventueel nog een keer gesteund kan worden. Zuster Lucy meldt ons dat de
prijzen erg hoog blijven. Levensmiddelen, schoolmaterialen, kleding zijn veel duurder dan vorig jaar. 

Voetbalclub URUSI 

Sinds Urusi in Division 2 league speelt moet er extra hard gewerkt worden om punten binnen te halen.
Gedurende het eerste gedeelte van de competitie verloren ze de helft van de wedstrijden en wonnen ze

de ander helft van de wedstrijden. Nu zijn ze inmiddels gestart met de tweede cyclus en gaat het
moeizamer. We wensen hen nog veel succes toe voor de laatste wedstrijden! Van een vriend van Amara

kregen we heel veel voetbalsokken, shirts, enkele ballen. Het nieuwe materiaal gaat weer richting Kisumu.

Project Therapie
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we afscheid hebben genomen van therapeut Daril. Hij maakt

het goed in zijn nieuwe baan maar mist de kinderen van het Project Therapie laat hij ons weten.
Samoo, de ergotherapeut die de leiding heeft op de afdeling therapie, heeft een nieuwe kandidaat

gevonden voor de werkervaringsplek. Ewan Nyangena Angira is de afgestudeerde ergo therapeut die nu
ervaring op gaat doen. We wensen hem veel succes toe. Ewan gaat ook, een keer per week de kinderen

behandelen die wonen in “Saint Anthony special school” in Awasi. Daar zijn de afgelopen jaren vijf
kinderen gaan wonen vanuit het project Therapie.



Begin van het jaar meldden we u dat we mogelijk ook nog samen zouden gaan werken met de Disciples
of Mercy. Op deze dagschool, krijgen vier kinderen vanuit het Project Therapie onderwijs. De afgelopen

jaren zagen we dat de kinderen, vanwege het feit dat ze op school zaten, te weinig therapie kregen. Er
was, op fysiek vlak, een grote terugval zichtbaar bij de kinderen. Voor de school was het moeilijk een

gekwalificeerde therapeut aan te trekken. Gedurende de vier maanden schoolvakantie kon er nl. geen
salaris betaald worden. We hebben nu een combinatie bedacht: de school neemt een ervaren therapeut

in dienst. Dit is gebeurd in overleg met Samoo. De therapeut is in dienst bij de Disciples of Mercy. Amara
betaalt het salaris voor 4 maanden (schoolvakantie periode) aan de Disciples. De Disciples of Mercy

betalen de overige 8 maanden. De therapeut die op school in de ochtend werkt komt dagelijks in de
namiddag 2 uur naar de afdeling therapie in het ziekenhuis. Dit om meer ervaring op te doen en te

helpen met de behandeling van patiënten. Tijdens de 4 maanden vakantie (april, augustus, november en
december) wanneer alle kinderen de therapie bezoeken, werkt de betreffende therapeut de hele dag in

het ziekenhuis. Felistus, ook van harte welkom bij Amara Foundation. Samoo is erg tevreden over deze
constructie en is erg tevreden over de twee nieuwe kandidaten!

Activiteiten in de afgelopen periode
Walking dinner

In juni organiseerde Evelien een walking dinner in Mierlo. In september volgde Carmen met een walking
dinner in Langenboom. Ook daar werd het een groot succes met een mooie opbrengst! Een positief saldo

van ruim €2.000 en de waardering via het weekboeket voor Carmen. Zullen de overige bestuursleden nog
volgen?

De Vierdaagse in Nijmegen

De Vierdaagse werd succesvol uitgelopen door Paula, Albert, Piet en Lisanne. Ook zij wandelden een
prachtig bedrag bij elkaar: ruim €2700. Paula en Lisanne hadden nog een speciale ontmoeting. 

Miss Kenia, liep warempel ook de Vierdaagse! 's Avonds was ze op tv en vertelde over haar speciale
ervaring.

Statiegeld box

Jumbo Uden zamelde statiegeld in voor ons. We hebben nog nooit zo’n hoog bedrag bij elkaar gebracht €
397,30.

Feest Dutz Eyewear

Het 12 ½ jarig bestaan van Dutz Eyewear werd in een sfeervolle ambiance gevierd met familie, vrienden
en zakenrelaties. Roland had de gasten gevraagd als ze een cadeau wilden geven dan een donatie aan

Amara Foundation te doen. Het leverde een geweldig sponsorbedrag op! €1835,00. Dank je Roland,
Yvonne en gasten!

Sponsorloop Jeanne d’Arc school Tilburg

Lisanne bezocht de school een week voor de sponsorloop en vertelde alle leerlingen over Amara
Foundation. De kinderen lopen nu al jaren voor Amara en Lisanne wordt dan ook verwelkomd door een

schoolverlater met “hallo mevrouw Amara”. Het is altijd weer hartverwarmend om te horen hoe kinderen
reageren. Meelevend, meedenkend maar ook kritisch.

Maria bezocht de school tijdens de sponsorloop. Ze mocht een geweldige donatie in ontvangst nemen. De
kinderen hebben een bedrag van € 1.140,96 bij elkaar gelopen! Dank je super kids!

Donaties sponsors

Alle sponsors die gedoneerd hebben de afgelopen periode HEEL HARTELIJK DANK!

Feest: 10 jarig bestaan

De plannen zijn klaar, de sponsors benaderd, de hulptroepen ingezet.

Nu hoeven alleen de gasten nog maar te komen!

Aan alle vrienden van Amara Foundation

Dit jaar, 2017, bestaat onze stichting 10 jaar!

Omdat wij weten dat u Amara Foundation een warm hart toedraagt, willen we dit feestelijke feit

samen met u vieren. Wij nodigen u dan ook graag uit op zondag 19 november 2017 om 13.30

uur bij JBC Plop in Uden. Er is een hapje en een drankje en er is livemuziek. Kortom een gezellig

samenzijn. Om de kosten zo laag mogelijk te houden ontvangt u bij binnenkomst twee

consumptiebonnen en daarna zijn de consumpties voor eigen rekening.

Aangezien de locatie een jeu de boules club is, wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen aan



een toernooitje. Als u daar interesse in heeft zou het fijn zijn als u daadwerkelijk om 13.30 uur

aanwezig kunt zijn.

Nog even alles op een rijtje.

Waar: Jeu de Boules Club Plop, Boekelsedijk 4, 5404 NK Uden

Wanneer: zondag 19 november 2017

Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur.

Graag vernemen wij voor 12 november of u komt en met hoeveel personen u komt. Dit kunt u

doen door te mailen naar: administratie@amarafoundation.org of u kunt vanaf 22 oktober bellen

naar Maria Vermeer: 0413-260933.

Wij hebben er zin in. U hopelijk ook!

Bezoek aan Kisumu
Maria en Lisanne bezochten Kisumu in oktober voor 12 dagen. Vanwege het tienjarig bestaan hadden we
als bestuur het voornemen om een aantal weken met vieren in Kisumu door te brengen. Bijzonder om
samen de projecten te bezoeken en een feestje te vieren met onze mensen daar. Voor Carmen en Evelien
een boel regelen maar het was gelukt. De vluchten lagen vast.

Helaas is door de politieke onrust m.b.t. de verkiezingen de reis toch verzet. Carmen en Evelien hebben
het ticket verzet naar februari 2018. Maria en Lisanne zijn alweer terug. Natuurlijk vertrokken zij weer
met heel veel mooie en belangrijke spullen voor de projecten!

Een kijkje in de portemonnee van Amara

In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over het Project Sport / URUSI

Voetbalvereniging URUSI is een voetbalclub in de achterstandswijk Manyatta in Kisumu, Kenia. Urusi is
opgericht in 1988. Enkele volwassenen in de wijk Manyatta, hebben een voetbalclub opgericht om de
jeugd een zinvolle, sportieve invulling van hun vrije tijd te geven. Verbondenheid met elkaar, sportief
bezig zijn verminderd het zinloos rond hangen en het vertonen van negatief gedrag, zoals drugs of
criminaliteit. Iedere dag wordt er van 16 tot 19 uur getraind! Daarnaast wordt er op zondag regelmatig
een wedstrijd gespeeld.
Aan de hand van de prestaties en inzet tijdens de trainingen wordt de opstelling van de wedstrijden
gekozen.

Amara Foundation volgt URUSI sinds 2008.
Dankzij de hulp van voetbalclub S.E.S. uit Langenboom (Nederland) ontvingen zij clubtenues en
voetbalschoenen. De bestuursleden brachten /en brengen tijdens de bezoeken aan Kisumu steeds zoveel
mogelijk spullen mee. In 2012 stelde het bestuur van Urusi de vraag aan Amara of Amara Foundation
deelname aan de competitie zou willen / kunnen sponsoren. Als bestuur hebben we besloten om hier
positief op te reageren. Deelname aan sportactiviteiten is zo belangrijk op zo veel fronten dat we ook hier
graag ons steentje aan bijdragen: Het verbetert de conditie, geeft zelfvertrouwen, leert je omgaan met
winnen en verlies, leert je omgaan met je grens opzoeken, je maakt op een positieve manier contact met
anderen, je krijgt verantwoordelijkheid, leert omgaan met regels, leert omgaan met gezag. En … last but
not least, het is een geweldig leuke tijdsbesteding. Dit in een omgeving waar weinig positieve uitdaging
voor handen is. Aanvankelijk steunden we URUSI met een bedrag van €2.000 per jaar. Deelname aan de
competitie betekent de bond betalen, spelerspassen aanschaffen, bij thuis wedstrijden een veld huren,
kalk kopen om lijnen op het grasveld te trekken, scheidsrechter en lijnrechters vergoeding betalen. Bij
uitwedstrijden komt het vervoer als grote kostenpost om de hoek kijken. De voetballers zijn verzekerd
tijdens de wedstrijd. We hebben hieraan toegevoegd dat alle spelers en trainers van het eerste team, na
de wedstrijd op zaterdag of zondag een warme maaltijd krijgen. Sinds drie jaar hebben we de afspraak
dat we maximaal € 6.000 per jaar bijdragen aan de diverse competities. 

Kosten globaal: verzekering spelers €70,00, inschrijving competitie en spelerskaarten € 450,00 een
thuiswedstrijd kost gemiddeld €140,00 (veld huren, kalk voor lijnen kopen, lunch €1,50 pp,
wedstrijdleiders en beveiliging  € 50,00 drinkwater €8,00). Uitwedstrijden: afhankelijk van de afstand €
250 tot € 400. Vorig jaar ontvingen de spelers na winst een beloning van €3,00 p.p. Bij gelijkspel
ontvingen de spelers €1,50, bij verlies niets. Dit jaar heeft het bestuur van Urusi de beloning afgeschaft.
Dit omdat de reiskosten in de second Division zoveel hoger zijn en ze bang waren de begroting niet
sluitend te krijgen.

Het eerste team speelt nu second division. Hieraan gaat het grootste gedeelte van het geld op. Ze spelen
in een regio ver buiten Kisumu. Er worden twee busjes met chauffeur gehuurd, soms is er ook nog sprake
van een overnachting. Voorafgaande aan de competitie stelt het bestuur een begroting op. Na afloop
krijgen we de eindverantwoording. Daarnaast spelen er drie junior teams in de stad Kisumu. Onder 12,
onder 14 en onder 16. Aan deze competitie zijn geen grote kosten verbonden. Urusi probeert al enkel
jaren actief een sponsor in Kisumu te werven. Tot op heden is dat niet gelukt. We blijven hen stimuleren.

Wanneer we in Kisumu zijn bezoeken we altijd de wedstrijden die op dat moment gespeeld worden. We
hebben veel bewondering voor de inzet van bestuur, leiders en spelers. Ze willen werkelijk iets betekenen
voor de jeugd van Manyatta. We blijven hen sponsoren!

 



Walking dinner Amara Foundation: mooi (en lekker) initiatief

door: Linda de Waart 

Eten voor Afrika. Tegenstrijdig? Nee, hoor! Om geld in te zamelen voor kansarme of
gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen in Kisumu, Kenia, organiseerde de Amara

Foundation een walking dinner in Langenboom. In de knusse ambiance van vier
verschillende huiskamers genoten de deelnemers van de heerlijkste gerechten. Het was een

succes!

Na het geslaagde walking dinner in Mierlo, kon Langenboom niet achterblijven. Maandenlang was de
Amara Foundation drukdoende om ook dit eetfestijn tot een succes te maken. Een behoorlijk aantal

kookgekken, die de stichting een warm hart toedragen, toonden zich met plezier bereid om voor de
deelnemers te koken. BBquality, KIJK  koffie, ijs en kunst, AH vd Ven Mill, Delpeut paprikakwekerij,

LauBakt  en Boerderijwinkel Verdaasdonkstelden ingrediënten en dranken beschikbaar en ook voor de
aankleding van de dinertafels, met onder andere prachtige bloemstukken, ging Inge Delpeut hard aan de

slag.

Hoe het was
De 48 beschikbare plaatsen waren binnen no-time uitverkocht. Op zaterdagavond 9 september was het

zover. Per groepje van zes verzamelden we ons bij het huis van Wiljan de Klein en Carmen van Bergen:
de organisatoren van het walking dinner. Van daaruit gingen we met een routebeschrijving op pad. Het

eerste adres was makkelijk te vinden: buurman  Henk Braam, die een heerlijke amuse serveerde.
Opgebouwd op de hand en in een hap, hop naar binnen. De smaaksensatie was intens. Vervolgens

kregen we een lauwwarme salade opgediend met onder andere feta en gemarineerde kip. Het gezelschap
genoot van de bijzondere smaken en maakte ondertussen ook gezellig kletsend kennis met elkaar.

Allemaal leuke, diverse, open mensen die vol belangstelling voor elkaar waren. Het voelde al snel als
‘ouwe jongens krentenbrood’.

Eindje fietsen

Voor de volgende gang wandelden we naar een huis een stukje verderop. Daar werden we hartelijk
ontvangen door Jan en Ria Meulepas Wederom was de tafel prachtig gedekt. In het midden een mooie

plank met heerlijke Spaanse hapjes, broodjes en smeerseltjes. We kregen een lekker tomatensoepje
voorgeschoteld. De gesprekken aan tafel verdiepten zich, maar er werd ook veel gelachen. De wijn

vloeide en smaakte heerlijk bij de diverse gerechten. 

Voor de volgende gang moesten we een eindje fietsen. Er stonden Land van Cuijk huurfietsen voor ons
klaar: goed geregeld! De bestemming was: het Mo’Ment. Een soort creatieve werkplaats waar Monique

Nelson workshops koken, schilderen, beeldhouwen, etc. geeft. Samen met Laura van LauBaktmaakte zij
een heerlijke tajine voor ons: een Marokkaans stoofgerecht met couscous, pitabrood en een lekkere frisse

salsa. Hoewel onze buiken aardig gevuld begonnen te raken, gingen de bordjes nagenoeg leeg. Het
smaakte echt voortreffelijk.

De laatste gang

Na een halfuurtje was het tijd om afscheid te nemen en stapten we weer op de fiets om naar onze laatste
bestemming te gaan. Het fietstochtje was wel even welkom om het eten te laten zakken. In de

boerderijachtige woning van Malou Arts en haar twee  zonen, kregen we keuze uit wel drie nagerechten:
ijstaart, twee verschillende MonChou-toetjes of een appeltaart-muffin. Iedereen bestelde iets anders;

ondertussen waren we zo met elkaar vertrouwd geraakt dat we van elkaar proefden. De koffie of thee
met een puur Hollands advocaatje paste er goed bij. Op het moment dat we weer plaats moesten maken

voor de volgende groep, pakten we onze biezen en vertrokken we naar het huis van Wiljan en Carmen,
waar alle groepen zich verzamelden voor een afsluitend drankje.

Supergeslaagd!

Ook van de andere  deelnemers, die onder andere ook bij Lonneke&Mirella, Claudia&Coen, Mieke&Marco
Verstegen van de Bakplaats en Gerdy Nooijen van Het Glaslokaal waren geweest, hoorden we hoe

geslaagd ze de avond vonden. Het eten zag er superprofessioneel uit en we voelden ons echt verwend
door de organisatoren en koks. De sfeer zat er bij iedereen goed in. We kletsten nog even na, tot het

weer tijd was om naar huis te gaan. Bedankt Amara Foundation, voor een fantastische avond! Ik hoop dat
de opbrengsten van het walking dinner weer in een mooi project gestoken zullen worden voor de

kinderen in Kisumu. Het is een prachtig initiatief, waar jullie echt verschil mee maken. Ga zo door. En als
er weer een walking dinner komt, ben ik zeker van de partij.

Lisanne Hénuy-Rooijakkers
Carmen van Bergen

Evelien Hommes-Romonesco
Maria Vermeer

Martine Pool-Plantinga
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