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Vrijwilliger Lars Rutjes

Hoe toevallig kan het soms lopen in het leven. In Februari waren we met het hele bestuur in Kisumu om 

ons 10-jarig jubileum te vieren. Na afloop hiervan zijn we het er over eens: een vrijwilliger die zich 

volledig op al onze hulpmiddelen bij de kinderen kan storten, maar vooral de rolstoelen goed onder 

handen nemen. Een mooie vlog van bestuurslid Evelien met een oproep tot een vrijwilliger is het gevolg. 

En dan open je een social media account waar je niet dagelijks naar kijkt:

Dag Evelien, Hoe is het met je? Lang geleden! Ik ben opzoek naar een mogelijkheid om 2 tot 3 weken 

zinvol in te vullen met vrijwilligerswerk. Daarbij dacht ik ook aan jullie Stichting “Amara Foundation”. Is er 

tussen eind februari en eind mei nog een project in Kenia waar evt. hulp en/of handjes gewenst zijn? 

Hoor graag, Groet Lars. Het hele reisverslag lezen? Klik dan hier!

St. Clare Childrenshome

Tot in maart was het erg 

droog, waardoor de geplante 

mais niet wilde groeien. Toen 

vrijwilliger Lars in maart in 

Kisumu was en we van hem 

hoorde dat het weer af en toe 

regende, hadden we goede 

hoop dat de gewassen weer 

zouden gaan groeien in de 

Project Therapie

St Anthony is een school waar 

een aantal van onze 

meervoudig gehandicapte 

kinderen wonen en scholing 

en verzorging krijgen. TIjdens 

ons bezoek in februari bleek 

dat Moses cognitief klaar was 

voor school. Door zijn 

problematische ziektebeeld 

Hulp aan individuen

Francis heeft sinds jaren 

een eigen Coca Cola kiosk, 

van waaruit hij frites, frisdrank 

en wat snoepjes verkoopt. Op 

8 mei is zijn oudste kind, zoon 

Marvel, 3 jaar geworden. Op 

25 mei ontvingen wij van zijn 

vrouw Sharon, het blijde 

nieuws dat hun gezin was 
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moestuin van het St Clare’s 

kindertehuis. Helaas 

ontvingen we eind mei het 

bericht dat er een 

verschrikkelijke overstroming 

plaats had gevonden in de 

tuin, waardoor alsnog alle 

gewassen verloren waren 

gegaan. Geen goed nieuws 

dus voor de moestuin waar 

zuster Lucy altijd vol trots 

over verteld, omdat ze 

daardoor met eigen middelen 

de kinderen gezond eten kan 

geven. Natuurlijk hopen we 

van harte dat de volgende 

oogst overvloedig zal zijn.

Herdenking

Mia de Smit - van Rosmalen, 

vriendin van bestuurslid Maria 

Vermeer is op 23 maart jl 

overleden. Zij droeg Amara 

een warm hart toe en heeft 

daarom een gift voor Amara 

Foundation gevraagd tijdens 

haar herdenkingsbijeenkomst.

Benefietdiner Heerbeeck

Op 10 april vond er een 

geweldig Benefietdiner plaats 

voor Amara Foundation. 

Leerlingen uit het derde 

leerjaar van het Heerbeeck 

International College hebben 

in de eerste week van maart 

allemaal een eigen evenement 

mogen organiseren.

Een aantal van deze leerlingen 

hebben er voor gekozen om in 

groepjes een evenement voor 

een goed doel te organiseren. 

lees meer

Flessenbox Emte              

St. Michielsgestel

In april hebben de bezoekers 

van Emte St. Michielsgestel 

kan echter niet zomaar 

iedereen voor hem zorgen. De 

moeder van Moses kan heel 

goed voor hem zorgen. Dat 

niet alleen. Zij is in de wieg 

gelegd voor 

gehandicaptenzorg. In het 

ziekenhuis zorgt zij altijd voor 

alle kinderen, moeders en 

therapeuten. Zij ziet werk en 

gaat daar dan ook direct mee 

aan de slag. In februari is het 

idee ontstaan om zowel Moses 

als zijn moeder naar St. 

Antony te laten gaan. Moses 

als leerling en zijn moeder als 

verzorgende. In maart hebben 

Moses en zijn moeder proef 

gedraaid. Dit is van beide 

kanten zeer goed bevallen. 

Daar zijn wij heel erg blij om. 

Na de vakantie in april, zijn 

Moses en zijn moeder dan ook 

allebei verhuisd naar St. 

Antony special school. 

Carportsale

Vele inwoners van Gestel 

stalde in Mei hun spullen uit 

voor de verkoop. Lisanne 

heeft ook hard gewerkt om 

alle ingezamelde spullen te 

verkopen voor het goede doel.

Trap-In Uden 

Maandag 21 mei is er weer 

flink gefietst in Uden. Trap-in 

is een sponsorfietstocht van 

50 km die georganiseerd 

wordt voor maximaal 15 

kleinschalige derde wereld 

projecten. Amara Foundation 

was ook dit jaar weer een van 

de goede doelen voor wie 

gefietst werd. Het weer was 

heerlijk en het opgehaalde 

bedrag mocht er weer wezen. 

Stichting Trap-in en alle 

deelnemers, bedankt!

Protestantse Kerk

De maand mei stond voor de 

protestantse kerk in St. 

Michielsgestel weer in het 

teken van Amara Foundation. 

uitgebreid met een dochter, 

Kenzie Kyler.  2 Juni ontvingen 

we vervelend nieuws. Marvel 

is ernstig verbrand. Wat er 

precies gebeurd is weten we 

niet en is ook niet belangrijk. 

Wat wel belangrijk is, is dat 

Marvel behandeld gaat 

worden. Wij hebben dan ook 

direct besloten hen te 

ondersteunen. De eerste 

dagen heeft hij in het 

ziekenhuis gelegen. Sinds 12 

juni is hij weer thuis, waar hij 

dagelijks wordt behandeld. 

Een therapeut komt aan huis 

om hem te verzorgen en 

oefeningen te doen met zijn 

hand. Er is vanuit moeder 

aandacht voor hygiëne en 

doordat ook zijn mond 

verbrand is heeft hij andere 

(duurdere) voeding nodig dan 

normaal. Wij ondersteunen 

Marvel waar nodig. Woensdag 

20 juni ontvingen we nieuws 

van Sharon dat ze erg blij 

was. Met Kenzie gaat het goed 

en ook Marvel gaat vooruit. Ze 

zijn erg dankbaar voor alle 

hulp die ze ontvangen.

Verkoop producten 

We hebben weer mooie 

nieuwe producten uit Kisumu 

meegenomen zoals kleine 

gekleurde sisal engeltjes, ruw 

bewerkte zeepsteen 

diertjes, engeltjes en (thee)

schaaltjes, pannelappen en 

nieuwe pollepels met tekst. 

Het einde van het schooljaar 

nadert en natuurlijk wilt u de 

docent van uw kind bedanken 

voor de goede zorgen. 

Een leuk en origineel cadeau 

voor een docent die zo sterk is 

als een olifant, een ster of een 

engel is, of een docent die een 

echte theeleut is. Ook hebben 

we verschillende leuke 

sieraden. Kijk op onze

facebook pagina of ga naar 



weer volop hun lege 

flessenbonnen voor Amara 

gedoneerd.

Iedere zondag was er op een 

andere manier aandacht voor 

onze projecten. Maria heeft 

een praatje gehouden en onze 

mooie presentaties hebben 

gedraaid.

onze webshop om ze te 

bekijken.

Agenda

KRO geven actie: Dankzij een goede vriendin van Amara maken we kans op een groot 

geldbedrag in KRO goede doelen actie. Hiervoor hebben we nog heel veel stemmen nodig. Dus 

geef je stem via deze link en vergeet je stem niet te bevestigen!

Carportsale: Eind september vindt er in St Michielsgestel de carportsale plaats. Er worden nog 

mensen gezocht om bij kramen te staan.  Lisanne staat er ook en de opbrengsten gaan naar onze 

projecten. 

Regenboogfestival: 30 september staat Evelien  met een kraam vol verkoop spullen op de andere 

mert in Geldrop

Bibliotheek Mierlo: Op 14 november zal Evelien een Pecha Kucha presentatie houden over 

Amara Foundation.

Verlies van een Amara vriendin

Op donderdag 7 juni ontvingen wij het trieste bericht dat Maria van Bergen op 61 jarige leeftijd is 

overleden. Maria is in 2012 voor Amara 3 maanden naar Kisumu geweest. Zij was daar zeer nauw 

betrokken bij alle mensen. Onze “Amara-familie” in Kisumu informeerde dan ook nog altijd naar Maria, 



die natuurlijk ook deel uitmaakte van deze familie. Wens van Maria was een donatie aan Amara 

Foundation. Een mooi gebaar. Carmen, haar nicht en bestuurslid schreef eerder al een mooi stuk op de

website. 

CBF erkenning

Vol trots kunnen wij in deze nieuwsbrief vermelden dat wij ook in 2018 weer de CBF erkenning ontvangen 

hebben. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Ruim 500 goede doelen laten zich 

door hen toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs gerust 

geven. Daarnaast onderzoekt het CBF meldingen over vermeende misstanden, en delen ze kennis. Zo 

dragen ook wij bij aan een professionele en transparante goededoelensector. 

Financieel jaarverslag 2017

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers Jan van Bragt en accountantskantoor Meulenbroek voor de 

beoordelingsverklaring, is ook dit jaar het jaarverslag 2017 weer keurig op tijd op onze website te vinden.

Dank u wel namens het bestuur

Lisanne Henuy-Rooijakkers

Evelien Hommes-Romonesco

Carmen van Bergen

Maria Vermeer

 en alle mensen uit Kisumu!

U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief  
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