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Lars Rutjes in Kisumu 

Op dit moment is Lars Rutjes als vrijwilliger voor Amara Foundation op de St Anthony's school voor 

meervoudig gehandicapte kinderen in Awasi. Hij past daar de rolstoelen aan, hij repareert de rolstoelen 

en hij leert de verzorgers op school, vanalles over zitten en positioneren. In een week tijd heeft hij veel 

werk verzet. Alle rolstoelen zijn met zijn kennis en inzet van lokale fundis (handwerklui) weer volledig als 

nieuw, maar het meest belangrijke: de kinderen zitten weer goed in hun stoel, waardoor ze in alles veel 

actiever deel kunnen nemen! Lars zal in de volgende nieuwsbrief nog uitgebreider vertellen over zijn 

verblijf en ervaringen in Kisumu/Awasi.

Project Therapie

Er zijn enkele wijzigingen bij 

het project therapie. In totaal 

nemen 16 kinderen deel aan 

het project therapie. Vanaf 

1-1-2018 volgen er 12 

kinderen onderwijs. Wij zijn 

daar trots op maar de ouders, 

voornamelijk moeders, in 

honderdvoud! Trots op hun 

kind maar ook blij dat zij nu 

de mogelijkheid hebben om 

eigen inkomen te gaan 

St. Clare Childrenshome

Zoals gepland zijn met ingang 

van de kerstvakantie weer 

verschillende kinderen bij 

familie gaan wonen. Sommige 

kinderen bezoeken de 

plaatselijke dorpsschool. Een 

groot aantal kinderen wordt, 

in overleg met de familie, op 

een schoolinternaat geplaatst. 

Deze plaatsing kost veel meer 

geld maar geeft wel de 

garantie op beter onderwijs. 

Voetbalclub URUSI

Op zondag 18 maart werd de 

eerste competitiewedstrijd 

gespeeld van het nieuwe 

seizoen. Het eerste team 

speelt evenals vorig jaar weer 

in de SECOND DIVISION 

CENTRAL ZONE. De 

uitslag:0-0. We wensen de 

senioren weer heel veel 

succes toe! De vier junior 

elftallen starten later in het 

seizoen. Alle trainingen zijn 
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genereren. Waar gaan de 

kinderen zoal naar toe: 4 

Kinderen gaan naar  de 

basisschool met enkele 

klassen voor Special Need 

Children bij de Disciples of 

Mercy. 6 Kinderen zijn 

geplaatst in het 

schoolinternaat voor 

meervoudig gehandicapte 

kinderen in Awasi. 

Waarschijnlijk volgt hier een 

plaatsing nummer 7 in mei 

2018. 1 Kind is geplaatst op 

een school-internaat voor 

dove kinderen en 1 kind volgt 

onderwijs op een grote 

basisschool in de omgeving 

waar hij woont en 

waar aanbod op geïntegreerd 

onderwijs is. Alle kinderen 

komen tijdens de vakanties 

naar het ziekenhuis om 

therapie te krijgen. Om de 

therapie tijdens de 

schooldagen te continueren 

hebben we een 

samenwerkingsovereenkomst 

met de Diciples of Mercy. Zij 

hebben een gekwalificeerde 

kracht in dienst genomen 

(Felistas) en wij dragen bij 

aan de kosten. Gedurende het 

schooljaar werkt Felistas op 

school, tijdens de vier 

maanden vakantie werkt ze in 

het ziekenhuis op de afdeling 

ergotherapie bij Samoo. Met 

haar, de moeders van twee 

kinderen en Samoo is de 

afspraak gemaakt dat zij 

vanaf april (de eerst komende 

vakantiemaand) twee 

kinderen een keer per week 

therapie aan huis komt geven. 

De kinderen zijn inmiddels zo 

groot, zwaar en beweeglijk 

dat het vervoer naar het 

ziekenhuis wel heel veel 

energie kost voor de 

betreffende moeders. In 

plaats van geld voor vervoer 

voor moeder en kind ontvangt 

nu de therapeute het 

vervoersgeld. Ewan, degene 

die via het 

werkervaringsproject op de 

afdeling therapie werkt, 

werkte het afgelopen jaar al 

een dag per week in Awasi 

(schoolinternaat voor 

meervoudig gehandicapte 

kinderen). In overleg met 

Ewan, zuster Marcella en 

Samoo hebben we dit nu 

uitgebreid van een naar twee 

dagen. Het aantal kinderen op 

de therapie is tijdens het 

schooljaar beduidend minder 

geworden en in Awasi is er 

Daarnaast ontlast het de 

families (oom, tante of oma) 

die een kind opnemen. Over 

het algemeen worden de 

kosten betaald door sponsors. 

Amara Foundation betaalt op 

dit moment voor 14 bij familie 

geplaatste kinderen het 

schoolgeld. Tijdens de vier 

maanden schoolvakantie, 

wonen deze kinderen in hun 

eigen omgeving bij familie. 

Wanneer we op bezoek zijn in 

Kisumu bezoeken we ook altijd 

minimaal een van deze 

adressen. Je ziet dat de 

kinderen echt deel uitmaken 

van de gemeenschap, dat 

familie de zorg goed op zich 

neemt. Zuster Lucy blijft deze 

kinderen volgen, zij is ook 

degene die het schoolgeld 

blijft betalen namens de 

sponsors. In totaal zijn er nu 

al ruim 60 kinderen 

teruggeplaatst vanuit St. 

Clare. Voor een hele kleine 

groep kinderen wordt geen 

familie gevonden die voor hen 

kan zorgen. In die situatie 

komt het kind tijdens de 

vakanties terug naar St. Clare.

Terwijl wij in Kisumu waren 

werd er hard gewerkt in de 

tuin. Zodra het gaat regenen 

wordt de maïs gezaaid. In 

februari was de mango en 

bananen oogst overvloedig. 

Geweldig voor de kinderen!

Op de foto worden de verse 

bananen uitgedeeld!

Activiteiten 

Donaties

In de maand december 

hebben we tot onze verrassing 

veel donaties mogen 

ontvangen. Als bestuur voelen 

we ons echt gesteund door de 

vrienden van Amara! Dank je 

wel.

Bezoek aan Kisumu

Op de eerste plaats was het 

natuurlijk heel bijzonder dat 

we met vier bestuursleden in 

Kisumu waren. Wilt u hierover 

meer weten: zie hiervoor de 

dagelijkse verslagen uit die 

echter alweer in volle gang. 

Namens het bestuur van 

URUSI en alle spelers: heel 

hartelijk dank weer voor alle 

schoenen en voetbalkleding! 

Nu we met vier personen naar 

Kenia kwamen konden we 

natuurlijk extra meenemen!

Activiteiten 

Open huis Tineke

Op 11 december, een 

uitzonderlijk koude dag, hield 

Tineke open huis. Onder het 

genot van een drankje werd er 

met warmte gesproken over 

Amara door Tineke en Maria 

Vermeer. Tevens waren er 

mooie meegebrachte spullen 

uit Kisumu te koop.

Al met al een zeer succesvolle 

dag met een mooie opbrengst 

voor Amara. Dank je wel 

Tineke voor dit leuke initiatief.

Rommelmarkt en verkoop 

marktplaats

De garage van Lisanne blijft 

een opslagplaats van allerlei 

mooie spullen die mensen 

komen brengen voor de 

verkoop. De rommelmarkt in 

Schijndel bracht, mede door 

de hulp van Rina (dank je 

wel!), ruim € 200 op. 

Daarnaast proberen we de 

mooiere, duurdere spullen op 

marktplaats te verkopen. Dit 

leverde de afgelopen maanden 

ook € 150 op. Dank aan alle 

gulle gevers!

Basisschool ’ t Stekske

De basisschool waar de 

kinderen van bestuurslid 

Carmen op zitten, hadden 

Amara gekozen als goed doel 

tijdens de kerstactiviteit op 

school. Het is hartverwarmend 

hoe de soms nog hele jonge 

kinderen zich inzetten om geld 

bij elkaar te krijgen voor hun 



een grote behoefte aan 

therapie bij veel kinderen. Ook 

Ewan ontvangt reis- en 

verblijfkosten van Amara voor 

deze extra activiteit. Door 

deze aanpassingen hopen we 

dat alle kinderen zich nog 

beter kunnen ontwikkelen.

Als bestuur is het fijn om 

samen te werken met de 

gemotiveerde en lieve 

moeders, de enthousiaste en 

deskundige therapeuten en de 

goede leerkrachten voor deze 

speciale groep kinderen. We 

hebben veel bewondering 

voor ze! 

periode op facebook en het 

reisverslag in deze nieuwsbrief 

verzorgd door Evelien.

leeftijdsgenootjes in Kisumu. 

Super lief! Dank je wel team, 

kinderen en ouders!

Flessenbox

In januari stond onze 

flessenbox bij de AH in Mierlo. 

Er waren weer veel mensen 

die de statiegeldbon 

doneerden! Zijn er misschien 

vrienden van Amara die dit 

ook eens willen proberen bij 

een  plaatselijke supermarkt? 

Neem dan contact op met een 

bestuurslid.

Agenda

Statiegeld box bij EMTE Sint Michielsgestel

Ook in april blijft de statiegeld box nog bij de EMTE staan. Vrienden van Amara weet dat u hier uw 

statiegeld bon kwijt kunt! Dank!

Rommelmarkt in Sint Michielsgestel

In de wijk Beekkant in Sint Michielsgestel wordt op 2-4-2018 (2de paasdag) een garagesale 

georganiseerd. Amara Foundation neemt hieraan deel. We zijn te vinden op het plein van de oude 

basisschool aan de Beekkant. Lisanne wordt geholpen door Mariëlle, dus zorg dat we ons niet 

vervelen!

Benefiet diner Heerbeeck college Best

Bestuurslid Evelien werkt als docent op het Heerbeeck college in Best. Een aantal leerlingen van 

dit college organiseren een benefiet diner op 10 april a.s.  Evelien was erg verrast toen ze hoorde 

dat de leerlingen Amara Foundation hadden uitgekozen als goed doel. Heel veel succes met de 

organisatie, heel veel plezier en THANKS!

Trap-in Uden

Noteer alvast in uw agenda: Op tweede Pinksterdag 21 mei, is het weer zo ver, de Trap-in 

organiseert de jaarlijkse fietstocht, waarbij de opbrengst voor goede doelen is. Ook dit jaar is 

Amara Foundation weer gekozen als een van de goed doelen. Geweldig! We zullen u er in de loop 

van mei nog even aan herinneren. Een mooi evenement, in een mooie omgeving voor mooie 

doelen!

Bestuursleden Lisanne, Maria, Evelien en Carmen bezoeken Kisumu



Na het uitstellen van onze reis van oktober 2017 naar februari 2018, was het nu toch echt zo ver. We 

gaan naar Kisumu!! Voor mij was dat al 5,5 jaar geleden! 

Ik was dus dolgelukkig dat ik eindelijk weer met eigen ogen mocht gaan zien wat voor goeds er inmiddels 

allemaal plaats gevonden had in Kisumu vanuit Amara Foundation.

Maar ik ging niet alleen. Carmen en ik reisden samen naar Kisumu, waar Maria inmiddels al 1 week was 

en waar Lisanne, zo hoorde we 1 dag voor vertrek, ons ook zou komen vergezellen. Of het efficiënt is om 

met zijn allen daar tegelijk te zijn? Tja, vooraf dachten we van niet. Maar we vonden het wel heel 

bijzonder. Amara Foundation bestaat 10 jaar en dat mag ook daar, met z’n allen (helaas wel zonder 

Martine), gevierd worden! Achteraf gezien bleek het, naast heel bijzonder, ook heel nuttig om eens met 

z’n allen in Kisumu te zijn. Niet alleen om gezamenlijk het 10-jarig bestaan met de Amara-familie te 

vieren, maar ook om daar, in te sfeer van daar, direct elke avond bij het avondeten overleg te kunnen 

voeren en beslissingen te kunnen nemen.

Maar goed, laat ik beginnen bij het begin. Op dag 1 werden Carmen en ik door Maria op het vliegveld 

opgehaald. Een topontvangst! Helaas hadden we een dag vertraging door een defect vliegtuig, waardoor 

we doodop waren en we op dag 1 niet veel meer gedaan hebben dan geslapen. Onze koffers waren er 

nog niet, dus die konden we ook nog niet uitpakken en verdeeld per project, verspreid door de kamer 

leggen.

Maar deze ene dag slaap hebben we zeker goed gemaakt. Wat hebben we veel gedaan en gezien en wat 

ben ik trots op wat Amara allemaal doet en gedaan heeft. (foto’s)

We zijn voor het project zorg op bezoek geweest bij St. Clare’s kindertehuis, we zijn voor het de re-

integratie van de kinderen op verschillende huisbezoeken gegaan en we zijn naar een kostschool in 

Hambale geweest. Het spelen met de kinderen op st. Clare en de blijde gezichten daar, de mooie 

gesprekken met de docenten daar, hebben me veel goed gedaan. Het doen van de huisbezoeken heeft 

me nog meer laten inzien dat de kinderen niet zomaar op het kindertehuis terecht komen. Maar ook dat 

we zeker in moeten blijven zetten op re-integratie. Hulp die gezinnen krijgen levert in de meeste gevallen 

wat op, waardoor op de lange termijn een hele familie gezonder is en de kinderen weer echt allemaal 

thuis kunnen wonen.

Dan Hambale, daar werd ik echt trots van. Ik was daar nog niet eerder geweest, maar het 

computerlokaal, de bibliotheek en de vloer in de eetzaal, die eerder al gerealiseerd zijn door Amara 

Foundation zijn super. Op de school in Hambale heb ik een gedeelte van een Science les bij mogen 

wonen. Dat gaat er zo ontzettend anders aan toe dan bij ons, maar het was prachtig om te zien. Ook dat 

is een plek waar we nog veel kunnen betekenen in de toekomst.

Voor het project therapie zijn we verschillende keren naar het ziekenhuis geweest, we hebben Moses en 

zijn moeder thuis bezocht en ook Mercy en haar moeder hebben we thuis mogen bezoeken. Daarnaast 

zijn we naar de Disciples of Mercy geweest, waar ik heerlijk speelde met de kinderen en we een nieuwe 

therapeut ontmoette. En we bezochten een school voor doven en blinde kinderen in Awasi, waar 

inmiddels ook verschillende meervoudig gehandicapte kinderen, die in een rolstoel zitten, naar school 

gaan.

Als je 5,5 jaar niet gaat zie je alles in sprongen veranderen en dat is bijzonder. Projecten zijn uitgebreid, 

maar ook binnen een project zie je de kinderen groeien en steeds meer kunnen en zie je de volwassenen 

ook vooruit gaan. Zo konden we met de moeder van Triza 5,5 jaar geleden nauwelijks communiceren. 

Nu, na een opleiding, fungeerde ze zelfs als tolk voor andere moeders. Ze spreekt nu dus erg goed 

Engels. Prachtig!!

Op de school in Awasi jeukte mijn handen, omdat de rolstoelen daar een flinke opknapbeurt nodig 

hadden en de verzorgers een goede uitleg. Helaas waren we te kort daar en wilde we als bestuurslid al 

onze projecten bezoeken. Na een gesprek met Carmen over oa ervaringen van haar uit het verleden, 

kwamen we tot de conclusie dat wij in de korte tijd die we daar waren niets konden betekenen. Er moest 

een bekwame vrijwilliger naartoe.

Binnen het project therapie wordt mijn Bewegingstechnologisch hart volledig aangesproken en gaat er erg 

hard van kloppen. Ik geniet met volle teugen. Wat gaat er al veel goed, maar wat kan er nog veel gedaan 

worden.



Helaas was er begin februari geen competitie gaande en hebben we dus geen echte voetbalwedstrijd, 

binnen ons project sport, kunnen bezoeken. Wel zijn we op een namiddag naar de slums geweest. De 

trainer heeft ons daar rondgeleid, zijn familie laten zien en we hebben daar de voorzitter in zijn winkel 

ontmoet. Daarna zijn we naar het trainingsveld gegaan dat aan de overkant van een enorme grote 

geasfalteerde weg ligt, die er 5,5 jaar geleden nog niet was. Een groot deel van de sloppenwijk heeft 

daarvoor plaats moeten maken. Daar hoor je echter niemand over, want deze weg staat voor een 

verbetering in de economie.

Op het voetbalveld gaat de zon onder en koelt het daardoor voldoende af om te kunnen trainen. We 

delen al onze spullen uit en kijken naar een zeer droog en dus stoffig veld waar getraind wordt. Terwijl 

wij staan te kijken begint het te druppelen en verschijnt er een regenboog. Wij brengen dus naast een 

hoop spullen ook een goed voorteken. De enorme droogte is bijna voorbij. J

Voor het project hulp aan individuen bezochten we Francis bij zijn Coca Cola kiosk, George met zijn 

lasbedrijf aan huis, mama Mercy in haar naaiatelier en mama Evans bij haar marktkraam. De zaken gaan 

nergens in Kisumu heel erg goed en dat heeft alles te maken met de politieke onrust in het land. Toch is 

iedereen erg dankbaar voor de kans die ze krijgen via een lening van Amara Foundation en werken ze 

hard aan hun toekomst. Geweldig om al deze blije gezichten te zien.

Op de dag dat we weer terug naar Nederland vlogen hebben we met heel de Amara-familie nog een feest 

gevierd om ons 10-jarig bestaan te vieren. Dit hebben we gedaan op een plek die symbolisch staat voor 

de start van Amara Foundation. St. Clare’s childrenshome was 10 jaar geleden gevestigd op het terrein 

waar wij nu ons feest gevierd hebben. Bij de start van Amara Foundation waren we nog kleiner. We 

ondersteunde een aantal gehandicapte kinderen binnen het project therapie en we ondersteunde het St. 

Clare’s childrenshome. Op de plek waar wij Francis, als bewoner van het kindertehuis, ooit voor het eerst 

ontmoet hebben, heeft hij nu zijn “canteen” (Coca Cola friet-kiosk) gevestigd en hebben wij nu ons feest 

gevierd. Het terrein was tijdens het feest gevuld met een gemêleerd gezelschap. Het feest was 

hartverwarmend. Ik heb mijn ogen uitgekeken naar alle mensen en hoe goed en leuk zij allemaal contact 

met elkaar hebben en leggen. En naar alle etende en dansende kinderen. Het was echt feest!

En niet alleen die middag, maar de hele reis heb ik als een FEEST ervaren! Met veel trots kijk ik terug op 

een prachtige reis.

Lieve donateurs, zoveel goeds, en moois hadden we niet kunnen verwezenlijken zonder jullie. Asante 

Sana, hartelijk dank!!

Lieve groeten,

Evelien, natuurlijk ook namens Amara Foundation en Maria, Lisanne en Carmen

Dank u namens het bestuur en alle 

mensen in Kisumu!

                 Klik hier om het filmpje af te spelen               

U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief  
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