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Nieuwsbrief Springs of Life 

Dit is de 12e nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa. 

Het gaat ontzettend goed in Gezinshuis Mombasa! 

Vorig jaar lieten we jullie al weten hoe bijzonder het is dat we telkens opnieuw kunnen 

melden dat het goed gaat. Het lijkt en voelt bijna vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet. 

Naast dat we ook regelmatig heel andere geluiden horen van andere projecten in Afrika, 

waar het soms helemaal niet goed gaat, zien we keer op keer hoeveel inzet Rhoda en Paul 

samen met mama Mary leveren om onze kinderen zo’n warm thuis te geven. Dat is en blijft 

zó enorm belangrijk om de kinderen echt een thuis en perspectief in hun leven te geven. 

 

Alle kinderen verkeren op dit moment in een goede conditie. Ze groeien goed, ze eten goed, 

ze ontwikkelen zich goed op school en bovenal: ze zijn lief, zorgzaam en betrokken bij elkaar 

en ook voor gasten die het gezinshuis bezoeken. Telkens weer zien en horen we, hoe jong ze 

ook zijn, dat ze allemaal verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, hun broers en 

zussen en ook het huis waar ze in wonen.  

 

Inmiddels gaan ook de jongste twee kinderen: Rose en Shamim naar dezelfde lagere school 

als waar de andere kinderen al een aantal jaren naar school gaan. Deze overgang heeft de 2 

jonge meiden heel goed gedaan, want ze zijn beide flink gegroeid qua ontwikkeling. 

Amanda, de oudste van de kinderen, gaat inmiddels al 1,5 jaar naar de middelbare school en 

ze zit daar intern. In Kenia noemen ze dat boardingschool, wat wij kostschool noemen. Deze 

school is een aantal uren reizen vanaf Mtwapa en daarom komt ze alleen in de vakanties 

thuis en soms een keer een lang weekend. Wel bezoekt Rhoda haar daar regelmatig.  

 
De kinderen in hun schooluniformen voor Springs of Life 
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Vanaf begin 2019 zal ook Zena de enorme stap gaan maken naar de middelbare school. Zena 

is een gedreven jonge dame, die het ontzettend graag heel goed wil doen. Ze wil dolgraag 

echt iets van haar leven maken, zodat ze naast voor zichzelf, ook zorg kan dragen voor een 

eigen gezin en haar familie. Ze is op dit moment nog in de run om een beurs te krijgen en dat 

zou geweldig voor haar zijn en haar zelfvertrouwen nog meer vergroten. Ze krijgt inmiddels 

al een half jaar regelmatig bijles van Paul in wiskunde (rekenen). Het zal spannend zijn of het 

haar lukt en wij duimen voor haar. 

In Springs of Life wordt de kinderen, al vanaf jonge leeftijd, geleerd om mee te helpen bij 

alles in en om het huis. Dagelijks hebben ze allemaal hun taakjes en in het weekend wordt 

wat extra tijd besteed aan klussen. Door de weeks helpen de meiden met eten koken en 

afwassen en de jongens vegen de stoepen en vloer, geven planten in de tuin water en ze 

verzorgen de kippen. In het weekend dragen de meiden hun steentje bij aan het 

schoonmaken van het huis en het wassen en verstellen van kleding. De jongens daarentegen 

zorgen dat alle schoenen netjes gepoetst zijn. Ook gaan de jongens regelmatig mee 

boodschappen doen. Rhoda of mama Mary slaan meestal grote voorraden tegelijk in, omdat 

dat veel goedkoper is. Nu de jongens al zo groot zijn, sjouwen zij de zware spullen, tassen en 

zakken met voorraad.  

 
Amani, Fred, Joseph en Isaac helpen een handje met de grote boodschappen 
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Verdere ontwikkelingen in en rond Gezinshuis Mombasa 

Tijdens ons bezoek vorig jaar werd besloten om dit voorjaar te starten met een Greenhouse 

waar groenten in gekweekt kan worden, deels voor eigen consumptie en ook voor de 

verkoop. Deze ontwikkeling ondersteunen wij van harte, omdat we het heel belangrijk 

vinden dat vanuit Kenia er de komende jaren meer zelf gefinancierd kan gaan worden in de 

exploitatie en het onderhoud van het gezinshuis. Het nieuwe lokale bestuur dat vorig jaar is 

geïnstalleerd gaat het Greenhouse gezamenlijk zelf financieren.  

Helaas zijn een paar bestuursleden door omstandigheden achter geraakt met hun 

betalingen, omdat zij in een sector werken waar al heel lange tijd stakingen zijn. De 

inkomsten zijn daardoor beperkt en ze kunnen hun bijdrage aan de investering daardoor 

tijdelijk niet leveren. De verwachting is dat het Greenhouse dit najaar of volgend voorjaar 

gerealiseerd zal worden. 

Daarnaast is Rhoda lange tijd in afwachting geweest van een operatie. Ze heeft al jaren een 

vleesboom in haar baarmoeder, waardoor ze periodiek te kampen heeft gehad met zwaar 

bloedverlies. Gelukkig heeft de operatie eind juli kunnen plaats vinden in Tanzania. Dit 

omdat de gezondheidzorg in Tanzania beter en betaalbaarder is én omdat in Kenia inmiddels 

al ruim een jaar veel stakingen plaatsvinden in de zorg. Rhoda is samen met haar zus naar 

Tanzania gereisd. De operatie werd eerst nog een paar dagen uitgesteld en toen uitgevoerd. 

Gelukkig is Rhoda hier spoedig van opgeknapt en ze kon na ruim een week weer terug naar 

Mombasa reizen. Het gaat nu heel goed met haar. Een volledig herstel vraagt minimaal een 

half jaar en ze mag bijvoorbeeld nog niet zwaar tillen, maar ze voelt zich nu heel goed. 

Ook mama Mary is er in juli even een weekje tussenuit geweest. Haar broer kwakkelde al 

geringe tijd met zijn gezondheid en ging steeds verder achteruit. Uiteindelijk is hij begin juli 

overleden. Gelukkig was dit nog voor de operatie van Rhoda, waardoor Rhoda, samen met 

haar dochter Kristi een week heeft kunnen waarnemen in SOL. 

 
Foto van de kinderen voor de poort, gemaakt op een zonnige zondag 
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Verder heeft het gezinshuis in juli bezoek mogen ontvangen van de familie Houben uit 

Nederland. Via internet zijn zij bij ons project terecht gekomen en na uitvoerig contact 

hebben wij mee gewerkt aan een bezoek aan SOL. Inmiddels zijn Rens, Nicole en hun 

dochter Pernille ook sponsor geworden. Het bezoek hebben ze als heel indrukwekkend 

ervaren en we hebben hen gevraagd om een verslag te schrijven van hun ervaringen.  

De ervaringen van dochter Pernille hebben jullie al kunnen lezen in de recent verschenen 

nieuwsbrief van HelpTeamWork.  

Op de volgende pagina’s volgt het verslag met foto’s die door Rens en Nicole zijn gemaakt.  

Rens, Nicole en Pernille, nogmaals héél hartelijk dank voor jullie bezoek aan het gezinshuis 

en deze prachtige bijdrage in woord en beeld! 

Nieuw bezoek staat gepland! 

Begin november zal Marion met Jeanie, een goede vriendin, weer naar Kenia reizen om SOL 

te bezoeken. Door de ziekte van Marion kon haar eerder geplande reis dit voorjaar niet 

doorgaan, maar nu zijn alle behandelingen achter de rug en gaat het goed met haar. 

Inmiddels zijn Rhoda en Paul op de hoogte en zowel zij als de kinderen kunnen niet wachten 

om Marion weer te zien. Sandra zal deze keer niet meegaan, omdat zij en haar man dit 

voorjaar verhuisd zijn naar een voormalige pastorie in Nieuwe Pekela. Alle activiteiten 

rondom hun Centrum voor Bezieling maken dat er op dit moment geen ruimte is voor een 

bezoek aan Kenia. 

Wij willen jullie vragen om post voor de kinderen voor eind oktober naar Marion te 

versturen, zodat zij het kan meenemen begin november.  

Omdat het al zo dicht naar de kerst toe loopt, kiezen we er dit jaar niet voor om met kerst 

nogmaals post te versturen, dus dan weten jullie dat. 

Onze kinderen vinden het geweldig om van hun sponsoren iets te ontvangen. Ze zijn dol op 

brieven, kaarten, foto’s of tekeningen! Wij willen je vragen om geen kadootjes mee te 

sturen, omdat dan het ene kind wel iets krijgt en een ander niet. Wij willen liever geen 

verschil maken. Zoals ieder jaar kopen wij zelf iets kleins voor alle kinderen, mama Mary en 

Rhoda en Paul. Wanneer je toch graag iets extra’s zou willen doen, dan is een (kleine) 

financiële bijdrage altijd welkom! Mocht je dat willen, dan horen we dat graag en kan je 

jouw bijdrage overmaken naar dezelfde rekening van HelpTeamWork waarop je ook het 

bedrag van de kindsponsoring stort o.v.v. extra bijdrage Gezinshuis Mombasa.  

Van dit extra geld kunnen Marion en Sjanie dan een leuke activiteit doen met de kinderen. 

Hartelijke groet, 

Marion Spikman en Sandra Wierenga-Joosten 
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Onze toevallige spontane kennismaking met Springs Of Life 

Wij zullen ons even voorstellen: wij zijn Rens, Nicole en Pernille Houben en komen uit Weert.  

Nog niet zo heel lang geleden, juni 2018, hebben wij Springs Of Life ontdekt en zelfs bezocht!  

Pernille met Rhoda                                      Rens, Rhoda, Paul en Nicole 

In juni hebben wij in een spontane actie een vakantie naar Kenia geboekt niet wetende wat allemaal 

op ons af zou komen. De insteek van een “relax” vakantie veranderde snel. Nicole zou het heel erg 

leuk vinden om een school te bezoeken. Zij is leerkracht op een asielzoekersschool in Weert waar zij 

de kleuters de Nederlandse taal leert. Nadat Rens een zoektocht was gestart op internet om te kijken 

welke school in de buurt zou liggen van ons verblijf kwamen we toevallig op de website van 

HelpTeamWork bij Gezinshuis Mombasa “Springs of Life”. Het project en de opzet interesseerde ons 

en Rens besloot om contact te zoeken. Via Facebook hadden we een “chat” met Sandra en na wat 

heen en weer getyp hebben we elkaar gebeld. Na een openhartig leuk gesprek leek het ons 

supergaaf om SOL te gaan bezoeken en misschien ook wel de school waar de kinderen op school 

zitten. Sandra zou het gaan voorleggen aan Rhoda en Paul. Een paar dagen later kregen we bericht 

dat dit mogelijk was! 

 

Nadat we via whatsapp in Nederland onze eerste contacten met Paul gelegd hadden, stond de eerste 

ontmoeting op het programma. Dit was in ons hotel waar zij ons bezochten. Toch wel een beetje 

onwennig en erg spannend voor ons, de tijd vloog voorbij en het leek wel of we elkaar al jaren 

konden. We waren ineens 3 uur verder en moesten er samen om lachen. 

Eindelijk was het zover dat we SOL gingen bezoeken. Rhoda en Paul kwamen ons ophalen en samen 

gingen we naar de school van de kinderen. Even kennismaken met de directeur en hierna werden we 

rondgeleid. Indrukwekkend en leuk om te zien hoe we begroet werden. De rondgang startte in de 

bibliotheek; een voor ons ongesorteerde boekenrek met allemaal oude boeken door elkaar en zeker 

onvindbaar.  

Hierna kwamen we in de klas van Zena. Zena voelde zich trots dat we kwamen en na het voorstel en 

vragenrondje mocht Zena de snoepjes uitdelen die wij hadden meegenomen. Na nog diverse klassen 

te hebben bezocht gingen we verder en bezochten nog enkele klassen. 

 

Na het bezoek aan de school zijn we naar SOL gereden een eindje verderop. Een voor ons aan kleine 

avontuurlijke rit over de zandpaden en door de maisvelden.  
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Pernille in de bibliotheek                                                             Wegen in Kenia zijn niet zoals in Nederland …. 

Op bezoek in de klas van Zena                                                   Pernille zit met de kinderen op de vloer van SOL                                   

 

Aangekomen had mama Mary de tafel gedekt om samen iets lekkers te eten en te drinken. We 

kregen een rondleiding in en rond het huis. Paul en Rhoda vertelden welke slaapkamer van de 

jongens en welke van de meisjes was en wat de kinderen allemaal zelf, aan taken, moeten doen. 

Inmiddels druppelden de kinderen binnen, sommige hadden we gezien op school andere nog niet.  

Ze stelden zich allemaal netjes voor. En heel gestructureerd en gedisciplineerd deden ze hun taakjes. 

Een lust om te zien! Wassen, omkleden en Zena en Fuhara gingen mama Mary helpen in de keuken. 

Toen iedereen binnen was gingen we samen aan tafel lekkere cake eten en thee drinken. We hadden 

uit Nederland een aantal kleine dingen meegenomen om gezamenlijk te spelen, zoals bellenblaas, 

stoepkrijt en gezelschapsspel Uno. Geweldig om te zien hoe leuk ze dit vonden. Alles werd 

opengemaakt en Fred begon al direct binnen in de kamer te krijten. Heerlijk! 

Mama Mary en Rhoda bekommerden zich over het avondeten en wij waren gezellig binnen en buiten 

met de kinderen bezig. Uno werd uitgelegd en Jemima wist maar liefst 3 keer het spel te winnen.  

Inmiddels had iedereen wel honger gekregen en gingen we aan tafel. Eenmaal aan tafel viel plots de 

elektriciteit uit. In Kenia is dat geen uitzondering, eerder een normaal iets en de kaarsen werden 

ontstoken. Het einde van de dag was nu gekomen, de kinderen moesten naar bed en wij naar huis.  

Al snel werd gevraagd of we zouden terugkomen want alle kinderen vonden het heel leuk om met 

Pernille te spelen. We hebben ze even in spanning laten wachten… 

 

Een aantal dagen laten zijn we teruggegaan en wat was het leuk. Wij voelden ons wat vrijer en de 

kinderen ook. Natuurlijk hadden we nog een aantal kleinigheidjes, zoals heel grote gekleurde 

ballonnen, meegenomen waarvan volop genoten werd. 
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De kinderen in de buurt hadden inmiddels door dat er “vreemde” mensen op bezoek waren bij SOL 

en kwamen nieuwsgierig kijken. Even later gingen ze allemaal samen voetballen op een veldje.   

Jemima en haar gele ballon                               Rose, Pernille, Shamim, Nicole, Amani en Rhoda 

 

Nieuwsgierige buurtkindjes                           Pernille voetbalt met de kinderen van SOL en kinderen uit de buurt 

Helaas vloog de tijd voorbij en begonnen de maagjes honger te krijgen. Nicole en Zena ging mama 

Mary helpen in de keuken en even later stond er opnieuw een heerlijke maaltijd op tafel. Na het eten 

wilde de kinderen nog graag een spelletje doen. De vorige keer hadden we namelijk Monopoly 

uitgelegd en gespeeld. Dit moest deze avond natuurlijk nog eens overgedaan worden. Maar ook nu 

kwam het einde voor ons in zicht om te vertrekken, maar voor vertrek werden we nog uitgebreid 

getrakteerd op zang en dans.  

Het warme welkom, de glimlach op de gezichten van de kinderen maakten dat we in zeer korte tijd 

een mooie liefdevolle band hebben opgebouwd met de kinderen in SOL. En bij vertrek moesten we 

allemaal dan ook een traantje weg wrijven toen we echt afscheid van ze moesten nemen. Eén ding 

kunnen we zeker na deze zeer bijzondere mooie ervaring zeggen en dat is dat ze een plekje in ons 

hart hebben veroverd. Het was een ervaring waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Het was top!!! 
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Zang en dans op de laatste avond van Rens, Nicole en Pernille door de kinderen én Rhoda 


