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Maria en Lisanne in Kisumu,
oktober/november
Vier weken Kisumu, dan denk je bij vertrek, wow
heerlijk dat is lang! Maar dan ben je daar en tijd
vliegt voorbij. We kijken terug op vier mooie
weken. 
Twee topics wil ik even noemen: Bezoek van Claus
en André. Zij schrijven zelf in deze nieuwsbrief ook
een stukje over hun ervaringen. Wij, Maria en ik,
hebben genoten van de twee enthousiaste mannen.
Naast de voetbaltechnische ondersteuning aan Urusi
(die geweldig was) hebben zij ook nieuwe input aan
Urusi en ons als bestuur gegeven op het vlak van:
welke betekenis kan Urusi, als voetbalclub, hebben
in een achterstandswijk als Manyatta. Hoe maak je
als voetbalclub een nog grotere verbinding met je
wijk. Dit gaat in 2019 al meer concreet ingevuld
worden. Amara Foundation schaft voor alle 16
kinderen in het Project therapie een kaart van de
NHIF (ziektekostenverzekering) aan. Tijdens ons
verblijf hebben we hierover uitgebreid gesproken
met therapeut Samoo en alle moeders. Amara
Foundation betaalt veel kosten voor de kinderen die
deel uitmaken van Project Therapie. O.a. de
therapiekosten. We kregen te maken met het feit
dat deze kosten met ingang van 1-10 verdubbelden.
Voor sommige kinderen betalen we 12 x therapie
per maand. In plaats van €6,00 werd dit bedrag
€12,00 per maand. De NHIF kaart vergoedt
therapiekosten. EN…… lees meer

Regeringsmaatregel, Kenia
De regering heeft medio 2018 het besluit
genomen dat ALLE kinderen die in een
kindertehuis wonen tijdens de schoolvakanties
naar familie moeten. Zij gaan ervan uit dat alle
kinderen familie hebben, ook al zijn ouders
overleden, er is altijd een opa/oma/oom of tante.
Kinderen hebben het recht om de
schoolvakantietijd door te brengen bij familie.
Familie is verplicht om kinderen van familieleden
die zijn overleden of niet voor hun kind kunnen
zorgen tijdens vakantie op te vangen.
Kindertehuizen zijn verplicht om voor alle
kinderen een plek te zoeken. Zuster Lucy voerde
al een actief beleid m.b.t. re-integratie maar nu
moesten dus alle kinderen weg tijdens de
vakantie. Vanaf de zomer is zij actief geweest om
familie te benaderen, ook voor die kinderen die
tot nu toe geen contact hadden met familie. Op
vrijdag 26 oktober...lees meer

Pecha Kecha 
Woensdag 14 november mocht bestuurslid Evelien
Hommes een presentatie geven in
bibliotheek Dommeldal te Mierlo.
Samen met 8 andere sprekers mocht zij in de vorm
van een Pecha Kucha vertellen over haar passie.
Natuurlijk was dat in het geval van Evelien, Amara
Foundation. Met als titel, 'Een warm thuis voor ieder
kind', werd elk project kort toegelicht, maar werd er
met name verteld over het terugplaatsen van
kinderen vanuit het St. Clare's childrenshome bij
familie. Het werd een bijzondere avond met vele
mooie en hartverwarmende reacties. Amara
Foundation heeft weer wat meer naamsbekendheid
gekregen in Mierlo.

Re-integratie, project Zorg
Aan het eind van het schooljaar (26-10-2018)
werd er op St. Clare weer afscheid genomen van
9 kinderen. Deze 9 kinderen gaan of bij een van
de ouders of bij familie wonen. Voor alle kinderen
betekent het dat zuster Lucy met familie
gesproken heeft over waar gaat het kind in
januari onderwijs volgen. Voor de meeste
kinderen betekent dit een schoolinternaat. Dit
omdat de kwaliteit van onderwijs, op de reguliere
basisscholen in afgelegen dorpen, helaas, heel
vaak, van slechte kwaliteit is. De kinderen
hebben echter wel het gevoel weer thuis /bij
familie te wonen omdat een plaatsing op een
schoolinternaat “normaal” is in Kenia. Ondanks
dit viel er wel een traantje bij sommige kinderen
tijdens de afscheidsviering op St. Clare. 
Het bestuur van Amara Foundation heeft
afgelopen jaar het standpunt ingenomen, en dit
is natuurlijk uitvoerig besproken met Zuster
Lucy, dat vanaf 1-1-2019 de
ondersteuning/betaling voor re-integratie wordt
verhoogd en de...lees meer

Verkoop bij PLOP Uden 
Last minute wist bestuurslid Maria Vermeer te
regelen dat ze maandag 10 december bij jeu des
boules vereniging de PLOP in Uden haar
Keniaanse producten ten toon mocht stellen en
mocht verkopen. Super!

Uden Wereld Wijd
24 November hebben wij te horen gekregen dat wij
van de stichting Uden Wereld Wijd een prachtige
donatie ontvangen hebben ten behoeve van ons
Therapie project. Daar zijn wij bijzonder blij mee!

Budo "De Hechte Band" 
Budovereniging "De Hechte Band" te Mierlo
stelde Amara Foundation in de gelegenheid
hun Keniaanse producten in de sportschool te
verkopen. Vrijdagmiddag 7 december en
zaterdagochtend 8 december stond bestuurslid
Evelien (haar dochter op de foto) daar. Er werd
goed geshopt en er waren ook mooie
gesprekken. Budovereniging en in het bijzonder,
Peter en Lianne bedankt!

Kerstmarkt Eigen Kweek  Langenboom
Vanuit Eigen Kweek werd er ook dit jaar weer
een kerstmarkt georganiseerd bij de Kuulen in
Langenboom. Carmen en haar moeder hebben
zaterdagmiddag met hun kraam op die markt
Keniaanse producten verkocht. Het was gezellig
en er is goed verkocht!

Amara party bij Tineke 
Zaterdag 1 december stelde Tineke haar huis
open voor een Keniaanse party. Bestuurslid Maria
bracht al haar producten uit Kenia mee en samen
met Tineke stalde ze die prachtig uit. De hele
kamer was in Keniaanse sfeer! Het werd een
gezellige en drukbezochte dag met een prachtige
opbrengst. Tineke, bezoekers en donateurs
bedankt!

Claus en André bij Urusi
Indrukwekkende belevenis en werk aan de winkel!! We
vertrokken op 4 november overladen met voetbalzaken als
schoeisel, shirts, ballen en doeltjes, gesponsord door
Decathlon met speciaal dank aan Olger Smit. De douane
kneep een oogje dicht en er konden heel veel trainers en
voetballers blij gemaakt worden. Op naar het verre en voor
ons onbekende Kisumu. Amara Foundation had alles vooraf
gefaciliteerd, echt top gedaan!! Toen we aankwamen op
vliegveld in Kisumu, stonden er 30 taxichauffeurs. Maar daar
achter stond de zeer lange Austin Power en riep, Hy Andrew
and Claus,  I am the Milkman!! Your taxidriver. Na enkele
omhelzingen bracht hij ons met zijn pickuptruck naar ons
verblijf, daar waar Maria en Lisanne ook verbleven. De open
cultuur viel ons gelijk op, op de vliegvelden van Nairobi en
Kisumu en onze eerste ontmoeting met Austin. Daarna gelijk
kennisgemaakt met het bestuur van Urusi en rond in hun wijk
Manyatta. Indrukwekkend!! Dinsdag zijn we gestart met de
opleiding van 15 trainer/coaches. Starten om 9 uur met
theorie tot half 11 en dan naar het voetbalveld, waar wij de
training verzorgden naar aanleiding van de behandelde theorie
en de trainers waren de spelers. Hierdoor ervaren ze wat ze
zelf kunnen toepassen richting de jeugdteams. Tussen 12 en 2
uur hadden we de lunch, alleen dat hebben we na dag 1 al
teruggebracht naar 1 uur pauze, anders gingen de luiken dicht
bij die gasten. Na de middag kwamen de jeugdspelers O10
(onder 10 jaar), O12, O14, O16 en paar jongens O18. En we
zagen het al gelijk, de techniek was erg goed, het ontbreekt
aan inzicht, richting en spelbedoeling. lees meer

Agenda
Noordkaap Challange: Op 7 december is team
Flying Dutzman vertrokken richting de Noordkaap. Zij
rijden onder andere voor Amara Foundation en zijn
te volgen op Noordkaapchallenge.com. Op facebook
zullen wij ook regelmatig berichtjes plaatsen. In de
volgende nieuwsbrief zullen we schrijven hoe het
hen vergaan is. Roland, Jan en Dennis veel succes!!
 
Verkoop Keniaanse spullen: 
- De Wereldwinkel in Sint Michielsgestel verkoopt
onze kaarten het hele jaar door. 
- Evelien zal vanaf 10 december op haar werk,
Heerbeeck College Best, een tafel inrichten met
Keniaanse spullen.
- Basisschool 't Stekske: Carmen zal vanaf
14 december een kraam inrichten bij Unit 1, nadat op
die dag de start bij de ingang voor de kerstmusical
van groep 7 is gegeven. En op 20 december tijdens
de kerstmarkt zal Carmen zelf bij de kraam aanwezig
zijn.
- U kunt de kaarten, kerstengeltjes, kerststallen,
sieraden ook rechtstreeks bij de bestuursleden
bestellen of via onze webshop.

Bestuurslid Carmen is prinses: Carmen en "haar"
Wiljan zijn dit jaar het prinsenpaar van CV "de
Verkuskoppe" uit Langenboom. Aanstaande
zaterdag, 15 december vanaf 19.11u is de
prinsenreceptie en er zullen nog meer activiteiten
plaatsvinden rondom dit prinsespaar. Amara
Foundation zal daarbij regelmatig vernoemd worden.

Goed doel van Nappy's: Amara Foundation is het
goede doel van 2018 voor Nappy's. Op dit moment
dragen de kinderen binnen het project Therapie
wegwerp luiers. Dit belast de afvalberg in grote mate.
Daarnaast zijn de luiers erg duur en is dit nauwelijks
te bekostigen. Nappy's heeft afgelopen jaar
gespaard voor wasbare luiers en aanverwante
artikelen voor deze kinderen! Wij zijn erg benieuwd
naar de spaarstand. In de volgende nieuwsbrief zal u
hier zeker meer over lezen.

                  Team Flying Dutzman                                        
Schilderij van de hand van Mario Plantinga

Terugblik op 2018  
We startten als bestuur 2018 op een bijzondere
manier: met vier bestuursleden bezochten we de
Projecten in Kisumu. We wilden dit in ons
jubileumjaar 2017 doen maar door de onrust
rondom de verkiezingen werd het voorjaar 2018.
Voor Maria, Carmen, Evelien en mij een bijzondere
ervaring. Of samen of in twee groepjes op pad en ‘s
avonds meteen alle ervaringen uitwisselen. Tot slot
een feestje in Kisumu met fris en chips om ons 10-
jarig bestaan te vieren. Wat ook bijzonder was,
want nu ontmoetten de mensen uit de diverse
Projecten elkaar voor het eerst. Een gezellige
bijeenkomst waarbij de mensen van de vier
Projecten in diverse toespraken bestuursleden EN
sponsors bedankten voor de hartverwarmende
ondersteuning. Het ontroerde ons en we zijn erg
trots, op wat we samen met u hebben neergezet in
Kisumu.  Lees meer
Het eind van het jaar willen we natuurlijk ook
gebruiken om iedereen te bedanken voor de
ondersteuning aan Amara Foundation
Donaties groot of klein, maandelijks of jaarlijks, het
doneren van spullen voor de rommelmarkt, het
gratis verzorgen van drukwerk, de vrijwilligers die
gedeeltelijk de boekhouding verzorgen, gratis
accountantsverklaring verstrekken, de helpers bij
rommelmarkten, kopers van onze Afrikaanse spullen
(o.a. Wereldwinkel Berlicum/St.Michielsgestel),
scholen die zich inzetten voor ons, donateurs die
spullen maken of brengen voor de projecten in
Kisumu. Een grote kring mensen zorgt ervoor dat
wij ondersteuning kunnen bieden in Kisumu.
Iedereen heel erg hartelijk bedankt. We hopen dat u
allen ons ook in 2019 weer steunt. Een bijzondere
herinnering dit jaar gaat uit naar overleden
donateurs: Mia de Smit, Harrie van de Rijt, Maria
van Bergen en Mario Plantinga.

Dank namens alle mensen in Kisumu!

Carmen, Evelien, Maria, Lisanne en Martine wensen
u een gelukkig kerstfeest en een gezond 2019!  

WE WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2019

U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief  
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