Newsflash Q2 2017
In deze Newsflash praten we je graag bij over hoe het gaat met onze scholen, de kinderen en
werkende moeders in Kenia.
Organisatie in Nederland
In april zijn Margreet en Linda naar Nairobi geweest om de projecten te bezoeken en
gesprekken te voeren met het team op ons kantoor in Nairobi.
De voorverkiezingen die op de eerste dag van het bezoek zouden plaatsvinden, gaven een
goed beeld van hoe de politiek in Kenia werkt. Maar verstoorden ook ons programma.
Doordat er elke dag werd besloten, terwijl de mensen al uren in de rij stonden om te kiezen,
om toch weer uit te stellen, vonden de verkiezingen uiteindelijk pas op onze een na laatste
bezoekdag plaats. En door de onrust die dit veroorzaakte was het helaas niet mogelijk om
Kibera in te gaan. Uiteindelijk zijn de voorverkiezingen zonder enige problemen verlopen. Op
8 augustus vinden de echte verkiezingen plaatst in Kenia.

Margreet en Linda

Nathalie

In juni hebben we afscheid genomen van Nathalie die ons team een jaar lang heeft versterkt.
Helemaal weg is ze niet want ze blijft actief als vrijwilliger. We bedanken Nathalie voor haar
inzet en wensen haar veel success bij haar uitdaging op weg naar Santiago de Compostella.
In mei hebben we onze nieuwe website van de stichting gelanceerd. Neem vooral even een
kijkje! www.stichting4life.nl

Organisatie in Kenia
Met het team gaat het goed. Door de komst van Bo Stevens is de administratie goed
doorgelopen en kan het team hier nu verder mee. Ze hebben beter inzicht gekregen in wat
er gedaan moet worden en meer begrip gekregen voor het waarom van zaken. Een mooi
leer-traject voor het team.
Onze scholen
Akili School
Op de Akili School gaat het goed. In de eerste weken van juni zijn de lange harde regens van
start gegaan en de nieuwe muren doen het prefect. Geen lekkages meer. En dus blije leraren
en leerlingen. Er is alleen vraag naar extra schoolboeken. Hiervoor zijn we op zoek naar een
sponsor. Ben of ken je een partij, laat het ons weten!

Akili School

De Akili School wordt o.a. structureel gesteund door www.lotteries.com, een internationale
loterij- verkooporganisatie
Aim Higher
Op de Aim Higher School gaat alles zijn gangetje. Geen nieuwtjes, maar dat is ook goed.

Aim Higher School

De Aim Higher School wordt al vele jaren structureel gesteund door ALLSAFE Mini Opslag.

Fair View School
In april heeft de aanbouw van extra lokalen van de school plaatsgevonden. Ook zijn er extra
en nieuwe toiletten gemaakt. Door de sterke groei van de school was dit nodig. En door
jarenlang geduld te hebben, kwamen de buren nu met een goed aanbod. Iedereen tevreden.

Verbouwingen

Fair View School

De Fairview School wordt gesteund door Barts (sport-accessoires) en Elysee Accountants.
Het hebben van voldoende schoolboeken is op alle scholen een probleem. Hiervoor worden
de mogelijkheden onderzocht, maar is met name financiële steun noodzakelijk. Mocht je
hierin kunnen/willen helpen, laat het ons weten!

Vorige keer hebben we verteld over de Rots&Water training die Marcel heeft gegeven op de
Fair View School. Rots&Water, vriend van de stichting heeft nu aangeboden om in maart
2018 twee officiële trainers voor 2 weken naar Nairobi te laten gaan om alle leraren van
onze scholen te trainen. Super mooi dat de leraren deze training gaan krijgen en nog mooier
dat alle leerlingen straks van deze sociale competentie training gebruik kunnen maken.

KGSA
Op KGSA loopt alles goed. De leraren en leerlingen zijn nog in afwachting van de bouw van
de boarding-facility (kostschool). Verwachting is dat de bouw begin 2018 van start zal gaan.
Deze school heeft een grote Amerikaanse sponsor waardoor wij steeds verder een stapje
achteruit kunnen zetten.
ALLSAFE Secondary School
Op de ALLSAFE Secondary School gaat alles naar wens. Het team van leraren is hecht en
besteedt erg veel aandacht aan de jonge studenten. De nieuwe headteacher heeft goede
ideeën en is erg positief over de leerlingen en de toekomst van de school.

Team leraren

ALLSAFE Secondary School wordt gesteund door ALLSAFE Mini Opslag en het evenement
Climb4School.

Ondersteuning weeskinderen
Opvang wezen Jukumu Letu
Jukumu Letu is een stabiele fijne plek voor weeskinderen. Naast zorg en onderwijs voor de
kinderen, wordt er ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en levenslessen.
Zo worden er elke maand kinderen in het zonnetje gezet (Heroes) die een positieve bijdrage
hebben geleverd (al is het een ander helpen die zijn veters niet kan strikken) en is er het
Peace Maker Team. Waarmee kinderen spelenderwijs wordt geleerd om geweld te
herkennen en hoe dit te voorkomen.

June Heroes

Peace Maker Team - spelletjes

Jukumu Letu wordt structureel gesteund door Sauna Beauty & Wellness de Heuvelrug uit
Veenendaal. Met deze steun hebben alle kinderen tussen de middag een voedzame lunch.
Werk/export
In de sieraden workshop Jamhuri zijn de dames vooral heel erg druk geweest met de order
die we via Return to Sender hebben gekregen: 100.000 armbandjes produceren die in
september via Etos verspreid gaan worden.
Onze eigen team van dames met 40 extra dames hebben samen deze klus geklaard.

Dames aan het werk: flexladies onder leiding van ons eigen team van dames

We zijn altijd op zoek naar meer partijen die onze sieraden willen verkopen. Ben of weet je
een partij die onze sieraden wil inzetten voor een actie of een leuke winkel heeft? Laat het
ons weten!
Evenementen 2017
Spinnen4Life Mijdrecht
Op 10 juni jl heeft voor de 8e keer Spinnen4Life Mijdrecht plaatsgevonden. Het plein was
weer helemaal vol en het weer was perfect. De opbrengst nog mooier: bijna € 13.000,-

Zet alvast in je agenda: 2 juni 2018 Spinnen4Life Mijdrecht
Dolemites4Life
Van 21-24 juni zijn we met een enthousiaste groep fietsers naar de Dolomieten in Italië
geweest om hier 4 cols te bedwingen. De Sella Ronda.
Op de dag van de fietstour hebben de fietsers 75 kilometer en 1780 hoogtemeters gefietst,
een grote prestatie!
Dankzij onze deelnemers en sponsoren (en de extra aanmoediging bij het sponsoren door
Edward v.d. Jagt!) is er dit jaar een record bedrag binnen gehaald van ruim € 24.500,-!

Groep Dolomites4Life

Extra evenement:
Op OBS de Pijlstaart in Vinkeveen heeft meester Axel Heikens geregeld dat Stichting4Life dit
jaar het goede doel was van de sponsorloop op 12 juni. Na een ochtend voorlichting door
Marcel voor alle klassen, konden de kinderen aan de slag. En dat ze het doel belangrijk
vinden, lieten ze zien met een mega opbrengst van € 8.900,-!!

Kinderen voor het hardlopen

Uitreiking cheque

Evenementen waar nog aan kan worden deelgenomen in 2017:
24 augustus:

Benefietdiner IJsselstein

Kom je ook naar deze avond met een culinair avondvullend programma met spetterende
optredens?
Stuur een email naar Marja@stichting4life.nl voor meer informatie.
16 september: Spinnen4Life IJsselstein
5 uur spinnen in de buitenlucht met de lekkere beats van ervaren instructeurs!
Inschrijven kan via https://www.stichting4life.nl/events/spinnen4lifeijsselstein/?project=spinnen4life-ijsselstein

21 september 2017: ALLSAFE Climb4School Kilimanjaro
In september 2017 gaan we de top van de Kilimanjaro beklimmen. De volledige trip staat
gepland van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober 2017.
Ga jij met ons mee?
Inschrijven voor dit evenement? Of weten hoe je het event kunt sponsoren? Bijv.
kledingsponsoring. Stuur een email naar Linda@stichting4life.nl

Sponsoring
Door de groep van vaste vrienden die de stichting steunen (SCM Executives, Loyalty Lab,
ALLSAFE Mini Opslag, Elysee Accountants, Sauna Beauty & Wellness de Heuvelrug,
Lotteries.com, Handling Company Mijdrecht, Rabobank Rijn en Veenstromen, Nederlandse
Betaal en Wisselmaatschappij, Leadhouse, Barts, Strix Lease Service, Geodis Wilson, IJS
Global, Rots en Water/Gadaku Instituut) en onze vaste donateurs, hebben we een mooie
basis om onze activiteiten voort te blijven zetten.
Bedankt!
Al deze activiteiten en projecten zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van onze
zakelijke vrienden, sponsoren, partners, vrijwilligers, deelnemers aan evenementen en
particuliere donateurs. En daarvoor willen we jullie graag bedanken! Met alle bijdragen
proberen we een heleboel goede activiteiten te realiseren voor de kinderen en hun moeders
in Nairobi. Met onze projecten kunnen we een enorm verschil maken in het leven en het
toekomstperspectief van 1.600 kinderen en vrouwen!
Bestuur & medewerkers Stichting4Life

