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Nieuwsbrief Springs of Life 
 

 
Dit is de derde nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa. 
 
We zijn een paar maanden verder sinds de vorige nieuwsbrief verscheen.  

De kinderen (behalve Shamim) gaan alweer een paar maanden naar school sinds 
de ‘grote vakantie’. Ze zijn allemaal heel leergierig en gaan enorm vooruit. 

 
Gezondheid kinderen 
De kinderen krijgen, sinds ze zijn komen wonen nu een half jaar geleden, goede 

voeding. Het is duidelijk merkbaar dat de gezondheid vooruit gaat. Inmiddels zijn 
de uitslagen van de HIV/AIDS testen afgegeven door een arts. Gelukkig zijn ze 

voor alle kinderen negatief. Voor ons zou een positieve test zeker geen reden 
zijn dat kinderen niet in Springs of Life kunnen wonen. Het zou qua hygiëne en 
(preventieve) medicatie wel meer betekenen. De arts heeft recent geadviseerd 

om meer fruit en zuivel te gaan toevoegen aan het eetpatroon van de kinderen. 
In overleg met ons is besloten dat we het dagelijks te besteden bedrag voor 

voeding wat uitbreiden. Rhoda en Paul hebben aangegeven dat het voor hen 
mogelijk is om vanaf nu de kosten voor kleding voor eigen rekening te nemen.  
 

 
V.l.n.r. Amani, Isaac, Furaha, Rhoda, Kahindi, Shamim, Zena, mama Joyce, Fred en Jemima. 

 
Verkiezingen 

Op 4 maart waren in Kenia de verkiezingen. De periode voor, de verkiezingsdag 
en de weken erna waren een spannende tijd. Rond de verkiezingen zijn Rhoda en 
Paul vrijwel de hele dag in het gezinshuis geweest.  

Bij de vorige verkiezingen in 2007 was er veel onrust en braken er flinke rellen 
uit tussen een aantal stammen. De bevolking was daar ook nu weer bang voor. 

Rhoda en Paul hebben tijdig voorraad ingeslagen omdat in de verkiezingsperiode 
veel winkels de deuren gesloten houden, om te voorkomen dat er plunderingen 
worden gedaan. In Mombasa en Mtwapa was sprake van een avondklok, maar op 

een paar incidenten na is het gelukkig rustig gebleven. De eerste ronde leverde 
al gelijk de nieuwe president op (net iets meer dan 50% van de stemmen), zodat 

er geen 2e ronde in april meer nodig is. De nieuwe president is Uhuru Kenyatta.  
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Officieel certificaat 

Na veel bezoekjes door Rhoda aan de Keniaanse autoriteiten, is eindelijk het 
officiële certificaat op 14 maart jl. afgegeven. Wij twijfelden er niet aan dat deze 

er zou komen, maar het gaat in Kenia wel eens anders dan wij hier in Nederland 
gewend zijn. Hiermee is Springs of Life formeel ingeschreven als Community 
Based Organization (CBO) in het Kilifi District, dit is de regio waar de kinderen 

vandaan komen.  
 

 
 

“Nieuwe” namen en geboortedata 
Zoals jullie misschien al in de nieuwsbrief van HelpTeamWork hebben gelezen 
wordt mama Joyce steeds vaker mama Zena genoemd. Het is in Kenia 

gebruikelijk dat een moeder in een gezinshuis of weeshuis genoemd wordt naar 
haar oudste kind. In Springs of Life is dat Zena. 

Ook hebben wij “nieuwe” namen gekregen. 
Marion is omgedoopt in Mutheu. Deze naam komt van de Kamba-stam en 
betekent: een mooi en goed hart. 

Sandra is omgedoopt in Kadzo. Deze naam is afkomstig van de Giriama-stam en 
betekent: mooie vrouw. 

Met deze nieuwe namen kunnen wij wel leven! 
Ook hebben we onlangs een overzicht gekregen van alle geboortedata van de 
kinderen. Sommige kinderen blijken al iets ouder te zijn, dan dat de eerste 

inschatting was van Rhoda en Paul.  
 

Shamim Charo  04-09-2010 
Jemima Kibali  27-07-2008 
Amani Chengo  18-01-2008 

Fred Chengo  03-06-2006 
Isaac Kibali   20-05-2005 

Joseph Kahindi  11-05-2004 
Furaha Chengo  04-04-2002 
Zena Chengo  04-12-2000 

 
Rhoda Kitili   04-01-1971 

Paul Kitili   01-01-1969 
Mama Joyce/Zena 12-06-1968 
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Bezoek gezinshuis in voorbereiding 

Op 28 april vertrekken wij weer naar Kenia voor een bezoek aan Springs of Life. 
We zullen ongeveer een week in Mombasa en Mtwapa zijn. Dit wordt de eerste 

keer dat we een aantal dagen in een hotel in Mtwapa zelf zullen verblijven 
(voorgaande jaren verbleven we altijd in Mombasa). Vanuit het hotel kunnen we 
dan lopend het gezinshuis bezoeken.  

Wanneer je graag post zou willen meegeven met ons, dan kun je per post of mail 
dit voor 20 april sturen naar gezinshuismombasa@helpteamwork.nl of naar 

Sandra Joosten, Enkstraat 55, 8012 VA Zwolle (svp alleen post en geen kado’s). 
Wij nemen bij ons bezoek altijd een klein kadootje mee voor ieder kind.  
Rhoda en Paul geven ook aan dat er behoefte is aan kleine medicatie 

(paracetamol, pleisters, etc.) dus dat nemen we ook mee. Wanner je een extra  
financiële bijdrage wilt doen, dan kan dat uiteraard. 

 

         
V.l.n.r. Amani, Kahindi, Fred en Isaac  V.l.n.r. Jemima, Furaha, Shamim en Zena 

 

We zoeken nog kindsponsoren 
Alle kinderen hebben inmiddels 2 sponsoren en sinds een paar weken heeft 
Furaha al haar 3e sponsor. Mocht je iemand weten die belangstelling heeft, dan 

horen we dat graag! Je kunt deze nieuwsbrief bijvb. ook doorsturen naar derden. 
 

Informatie: nieuwsbrief, brochures en posters 
In 2013 zullen wij 4 keer een nieuwsbrief sturen. Wij zien dit jaar nog als een 
opstartjaar en willen jullie graag regelmatig voorzien van nieuwe informatie. 

Vanaf 2014 zal de situatie meer bestendigd zijn en verwachten wij 2 keer per 
jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Daarnaast ontvang je als sponsor uiteraard 

ook periodiek nog informatie over je eigen sponsorkind. 
Vanuit HelpTeamWork is er een brochure gemaakt voor ons Gezinshuis 

Mombasa. Ook heeft  iemand (een oude bekende) voor ons een poster gemaakt  
op A3 formaat. Mocht je een goede plek weten om deze poster op te hangen, 
laat het ons weten, dan kunnen we zorgen dat je een poster ontvangt.  

 
Hartelijke groet, 

Marion Spikman en Sandra Joosten 

mailto:gezinshuismombasa@helpteamwork.nl

