
                                                                                                                   

Newsflash Q2 2018 

In deze Newsflash praten we je graag bij over hoe het gaat met de kinderen, onze scholen, 

en de werkende moeders in Kenia.  

Organisatie in Nederland 

In mei hebben bestuursleden Nancy en Linda de projecten bezocht. Voor Nancy de eerste 

keer bij de projecten en dus een bijzondere ervaring. Gezien de financiële achtergrond van 

Nancy en haar rol als penningmeester van de stichting, is er met het team overleg geweest 

over een verbeterde manier voor het administreren van de projecten. Het werkt in Kenia, 

zeker in de sloppenwijk, ook voor het voeren van een goede administratie anders dan we in 

Nederland gewend zijn. Zo hebben sommige partijen waar we mee werken geen officiële 

bonnen omdat de mensen deze niet hebben/gebruiken. Toch zijn we bezig om dit continue 

te verbeteren en dat is een mooie uitdaging. 

 

  
Alle scholen zijn bezocht, ook de Aim Higher School    

 

Organisatie in Kenia 

Na een lange periode van droogte, is het in het tweede kwartaal van 2018 op veel plekken in 

Kenia enorm gaan regenen. Met overstromingen en instortingen van gebouwen tot gevolg. 

Op plekken als Kibera is het dan erg vervelend om te wonen. Gelukkig is de mensen uit onze 

projecten en die we kennen, niets overkomen. 

Om de administratieprocessen verder aan te pakken hebben we tijdelijk de hulp 

ingeschakeld van Theresa. Zij heeft ervaring met diverse systemen en kent het Keniaanse 

overheidssysteem. Haar achtergrond is social work, waardoor ze ook bij de scholen mee kan 

kijken naar hun administratieve- en andere verbeterprocessen. Doel voor dit jaar is om ook 

kwalitatief een slag te slaan.  



                                                                                                                   

 

Onze scholen 

 

Akili School 

Zoals eerder vermeld willen we de Akili School verbeteren. Doel is om meer uit de kinderen 

en de school te gaan halen. Er is een nieuwe headteacher aangenomen en zij wordt nu goed 

gemonitord om te zien of zij ook daadwerkelijk een verschil kan gaan maken. Verder loopt 

alles op de school door zoals gepland. 

 
Optreden op de Akili School 

 

De Akili School wordt o.a. structureel gesteund door www.thelotterycentre.com een 

internationale loterij- verkooporganisatie  

 

 

Aim Higher 

Op deze school is door de harde regen de muur van de keuken ingestort. Hier hebben wij 

verder niets over vernomen. Maar tijdens ons bezoek vertelde headteacher Lydia vol trots 

dat ze dit samen met de ouders had opgelost. Dat is wat we graag zien en stimuleren. Wij 

steunen de scholen, maar ze moeten ook hun eigen verantwoording nemen. Lydia heeft dit 

goed begrepen. 



                                                                                                                   

 
Kinderen die na schooltijd nog blijven spelen op school  

 

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

 

Fair View School 

Op de Fair View School loopt alles goed en volgens plan. Met headteacher Sagala zijn we in 

gesprek over de verbouwing die voor dit jaar gepland staat. This Is Africa: alles duurt altijd 

wat langer dan dat wij gepland hebben. Er liggen meerdere ideeën en kostenopgaven. Hier 

moet een keuze in gemaakt worden. 

 
Say Cheese! 

 



                                                                                                                   

De Fairview School wordt gesteund door Barts (sport-accessoires) en Elysee Accountants. 

 

ALLSAFE Secondary School 

In het tweede kwartaal draait de Allsafe school op volle toeren. Zowel de leerlingen als 

leraren zijn blij met en trots op hun nieuwe gebouw. 

Een aantal zaken moeten nog worden aangepakt en een ruimte nog in gebruik worden 

genomen, maar de school functioneert en de eerste examens zijn al afgenomen. 

 

 
De school in gebruik 

   
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. 

 

Tijdens ons bezoek in mei, mochten wij het nieuwe pand openen. Heel bijzonder en 

feestelijk. Door onze steun voor dit nieuwe pand, kan de lagere school worden voortgezet en 

uitgebreid. Het pand is opgedragen aan John Schut. Wat een bijzondere eer. Forever in our 

hearts. 
 



                                                                                                                   

  

   
Opening nieuw gebouw -  Jukumu Letu 

 

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. 

 

Computer training 

Ook nieuwe sponsor Trafficlink wil niet (alleen) geld doneren, maar ook hun kennis en kunde 

inzetten in de projecten. Zij stellen computers ter beschikking, maar ook mensen. De start 

van dit project staat gepland voor voorjaar 2019. 

Tijdens het bezoek in mei zijn weer een aantal computers mee genomen voor dit project. En 

ook een aantal laptops die we hadden verzameld van o.a. de familie Van der Laan – dank 

jullie wel! 

 
Beth blij met nieuwe laptops 



                                                                                                                   

Werk/export 

In het tweede kwartaal konden de dames volop aan de slag met de order voor Return-to-

Sender (Unilever/Etos). Met een grote groep flexladies is er keihard gewerkt om deze order 

op tijd op transport te krijgen. En dat is gelukt!  

 

      
Dames aan het werk voor RtS – 65 flexladies dus overal zaten vrouwen 

 

Tijdens de laatste loodjes van de order, bracht Return to Sender een bezoek aan de 

workshop. Samen met de contactpersoon van Etos – waar de actie met de armbanden in 

september gaat plaatsvinden en twee vlogsters. Deze dames hadden meegedaan aan een 

oproep van Katja Schuurman om met eigen ogen verslag te gaan doen van het 

productieproces van deze armbandjes. Onze vrijwilligster Margreet is mee geweest om het 

bezoek in goede banen te leiden. Dank je wel Margreet! 

Vanaf week 34 wordt er via diverse social media kanalen verslag gedaan van dit bezoek! 

   
De hele groep bezoekers met Abdul in Kibera           De vlogsters aan het werk met cameraman  



                                                                                                                   

 

   
Bezoek aan de Aim Higher School   
 

Verkoop sieraden 

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 ken je goede verkooppunten? Laat 

het ons weten via info@sieraden4life.nl 

 

Evenementen 2018 

Spinnen4Life Mijdrecht 

Op 2 juni was het weer zover – voor de negende keer spinnen op het Raadhuisplein in 

Mijdrecht. Blijft het droog of moeten we iets verzinnen voor als het gaat regenen? Gaat alles 

weer volgens planning – altijd weer wat spanning vooraf. Maar het werd een prachtige dag 

met perfect weer om 5 uur lang te spinnen. Veel mensen, gezelligheid, hard werken en een 

prachtig resultaat. Alle deelnemers haalden samen € 15.000 op. Dank jullie wel! 

Op 25 mei 2019 vindt de 10e editie van Spinnen4Life plaats. Schrijf alvast in je agenda! 

   
 



                                                                                                                   

 

Glöckner4Life – Fietstour 

Van 20 tot 24 juni vond de jaarlijkse fietstour in de bergen plaats. Dit jaar genaamd 

Glöckner4Life; in de prachtige omgeving van het Oostenrijkse Zell am See met als 

hoogtepunt de beklimming van de berg: Großglockner. 

Alle deelnemers hebben de top gehaald, maar dit was zeker geen makkie. De benen kregen 

de hele weg geen rust en hoger op de berg was het erg koud. Petje af voor iedereen! We 

kijken terug op zeer gezellige dagen met een mooi en sterk team dat samen door sponsoring 

€ 15.750,- ophaalde voor onze projecten. Ontzettend bedankt en tot volgend jaar! 

 

 

   
Team Glöckner4Life 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

Het volgende evenement staat nog gepland in 2018; 

6 en 7 oktober – Walk4School 

Lekker wandelen in de omgeving van Schoorl met een gezellige groep mensen. Twee dagen 

rond de 20 km wandelen. Met of zonder overnachting in een heerlijk Fletcher hotel. 

Schrijf je nu in via 

https://www.stichting4life.nl/events/walk4school/?project=walk4school18 

 

    
Omgeving Schoorl 

 

 

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, TrafficLink, Rabobank Rijn en Veenstromen, 

Nederlandse Betaal en Wisselmaatschappij, Barts, Gefco, 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, ambassadeurs, 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 

https://www.stichting4life.nl/events/walk4school/?project=walk4school18

