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Nieuwsbrief Springs of Life 

Dit is de 13e nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa. 

Ons bezoek eind vorig jaar was vruchtbaar 

In november waren wij weer samen in Kenia. Zoals altijd kregen we van de kinderen een 

warm onthaal. Rhoda en Paul vertelden ons, toen ze ons ophaalden op het vliegveld, dat de 

kinderen al weken uitkeken naar ons bezoek. En wij ook natuurlijk …. 

We kwamen ‘s nachts aan op het vliegveld in Mombasa en overnachtten de eerste paar 

dagen bij Rhoda en Paul thuis. We moesten bijkomen van de reis en zaten pas laat aan het 

ontbijt. Na wat bijpraten met Rhoda en Paul gingen we in de loop van de middag naar SOL. 

De kinderen waren allemaal heel opgewonden en vonden dat we wel ‘wat laat’ pas naar hen 

toekwamen. Het eerste half uur was het even wennen aan elkaar, maar al snel voelde het 

weer heel vertrouwd.  

 

 
de post wordt uitgepakt en bekeken 

Aangekomen in het huis besloten we om direct de post uit te reiken die jullie als sponsoren 

hadden meegegeven voor ze. Nog niet eerder was er door jullie zoveel post gemaakt voor de 

kinderen. Het was opnieuw fantastisch om te zien hoe blij ze waren om alle brieven, 

kaartjes, foto’s en tekeningen open te maken en te bekijken. Een van de sponsoren had 

‘scrabble’ meegegeven en diezelfde middag werden de regels doorgenomen en het spel 

gespeeld met alle kinderen samen. Prachtig om te zien hoe ze hier helemaal in op gingen.  

Zoals altijd kochten wij voor alle kinderen een klein kadootje en dat is en blijft iedere keer 

weer spannend voor ze. Deze keer hadden we gekozen om voor allemaal een leesboek in het 

Engels mee te nemen. Ze lieten elkaar de boekjes zien en kunnen ze natuurlijk straks ook van 

elkaar lezen.  
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Shamim pakt haar boekje uit               met alle kinderen samen scrabble spelen 

 

Ons bezoek stond deze keer voornamelijk in het teken van overleg. Ondanks dat we allemaal 

dezelfde intentie hebben, namelijk om deze 10 kinderen een goede toekomst te bieden, 

vraagt de samenwerking ook telkens weer om aandacht. Gedurende de week hebben we 

dan ook meerdere vergaderingen gehad met Rhoda en Paul en ook met Francis erbij, als 

voorzitter van het lokale bestuur. We zijn heel tevreden over alle gevoerde gesprekken en 

hebben ze als zeer vruchtbaar ervaren. 

 

       
vergadering met lokaal bestuur in ons hotel            Furaha is bezig met haar brief aan de sponsoren 

Wat hebben we besproken? 

De laatste tijd merkten wij dat de samenwerking niet altijd als vanzelf ging. We hebben ons 

meerdere malen afgevraagd wat daarvan de reden was. Natuurlijk hebben we vanaf het 

begin al de uitdagingen ervaren door de culturele verschillen in westers denken en de 

Afrikaanse wijze van werken en communiceren. Toch wisten we elkaar altijd ook weer te 

vinden. En gelukkig zijn de technische mogelijkheden voor communicatie de laatste jaren 

sterk verbeterd, zodat we t.o.v. voorheen meer en sneller contact met hen kunnen hebben 

via mail, skype en whatsapp.  

Maar om alles weer helemaal gedegen op elkaar af te stemmen, is het nodig om periodiek 

face to face zaken en voortgang met elkaar te bespreken. Wij vonden het tijd om onze 

samenwerking qua organisatie en communicatie gezamenlijk opnieuw te definiëren.  

Vanuit Nederland hebben wij de afgelopen jaren veel tijd en aandacht besteed om telkens 

alles te checken. Vanaf nu is de afspraak gemaakt dat zij zelf eerst alles checken alvorens 

e.e.a. naar ons te versturen, zodat het voor ons makkelijker wordt om alles 100% te 
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verantwoorden naar het bestuur van HelpTeamWork. De verantwoordelijkheid wordt 

daarmee groter voor Rhoda en Paul vanuit Kenia en dat zal zeker een uitdaging zijn, maar wij 

vertrouwen erop dat dat stap voor stap gaat slagen. Inmiddels loopt de nieuwe werkwijze en 

we zien dat er flink vooruitgang wordt geboekt en dat stemt ons uitermate positief! 

We hebben daarnaast tijdens de overleggen nadrukkelijk gesproken over de toekomst van 

Springs of Life. Inmiddels alweer bijna 10 jaar geleden startten we met voorbereiden en 

bouwen van het gezinshuis en afgelopen oktober was het 7 jaar geleden dat de kinderen er 

kwamen wonen. 

Vanaf de start hebben we altijd gezegd dat we voor déze 10 kinderen ‘verschil’ willen 

maken: 10 kinderen die vanuit een kansarme positie perspectief hebben gekregen om iets 

van hun leven te maken. Vanaf de start was er de ambitie, om gedurende de jaren, wanneer 

er kinderen naar boarding school gaan, er ook weer nieuwe kinderen te laten instromen. 

Daarbij gingen we ervan uit dat het gezinshuis in de loop van de tijd steeds meer ook 

financieel gedragen zou worden vanuit Kenia, zodat we vanuit HelpTeamWork steeds een 

stapje terug zouden kunnen doen. Helaas moeten we concluderen dat dat nog niet is gelukt. 

In de afgelopen jaren zijn er vanuit Kenia wel steeds financiële impulsen geweest, maar het 

heeft geen structurele basis kunnen krijgen, waardoor de exploitatie nog altijd grotendeels 

rust op de financiële middelen die wij vanuit Nederland genereren. 

Dat maakt dat wij in overleg met het bestuur van HTW hebben besloten om ons te 

committeren aan deze 10 kinderen. Dit houdt in dat we vanuit de stichting zorgdragen voor 

deze kinderen totdat ze hun beroepsopleiding hebben afgerond. Op dit moment is dat nog 

14 jaar, omdat dan de jongste zover zal zijn dat ze haar beroepsopleiding afgerond heeft. 

Voor de oudste, Amanda, zal dat natuurlijk al veel sneller zijn, want zij gaat nu haar laatste 

jaar op de middelbare school in en zal daarna nog ca. 4 jaar ondersteund worden om haar 

beroepsopleiding af te maken. Na afronding van de kinderen van hun beroepsopleiding 

zullen zij de verantwoordelijkheid krijgen om voor zichzelf te gaan zorgen.  

     
de jongens: Fred, Isaac, Amani en Joseph       Zena helpt Rose met haar nieuwe oorbelletjes  

 

Helaas hebben we tijdens ons bezoek met Rhoda, Paul en Francis moeten vaststellen, dat de 

ambitie van ruim 2 jaar geleden om een Greenhouse te realiseren niet haalbaar is gebleken. 

Het idee was dat ze in deze kas groenten zouden gaan verbouwen, zodat er in het gezinshuis 

van gegeten kan worden en dat de overige groenten verkocht zou kunnen worden op de 

lokale markt. De investering die ze gezamenlijk zouden doen, was te groot voor hen. Het is 
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dus gebleven bij een kleine moestuin met bevloeïngssysteem die aangelegd is bij de woning 

van Rhoda en Paul. Bij SOL zelf was daarvoor geen ruimte, omdat de tuin vaak vol hangt met 

wasgoed van alle kinderen en mama Mary.  

De kleine moestuin bij de woning van Rhoda en Paul zorgt ervoor dat er regelmatig o.a. 

tomaten, okra en bananen geoogst worden voor SOL. 

In overleg met ons is besloten om het gespaarde geld dat wel beschikbaar is, nu zal worden  

geïnvesteerd in onderhoudswerkzaamheden die gedaan moeten worden in het huis. 

 

     
Rhoda in plukt tomaten in de moestuin                              de was hangt te drogen in de tuin van SOL 
 

Tijdens ons bezoek hebben wij Rhoda en Paul ook geadviseerd om het lokale bestuur sterk in 

te krimpen. Een paar jaar geleden trad dit nieuwe bestuur aan, omdat het vorige bestuur 

onvoldoende tijd en aandacht had voor SOL. Rhoda en Paul hadden veel vertrouwen in dit 

nieuwe bestuur, en wij ook, en toch zagen we dat al in het eerste jaar er 2 bestuursleden 

afvielen, m.n. door drukke werkzaamheden. Wij constateerden opnieuw in de overleggen in 

Kenia dat het draagvlak bij slechts een paar mensen groot genoeg is om Rhoda en Paul de 

gewenste gedegen ondersteuning te bieden. Rhoda en Paul hebben ons advies ter harte 

genomen, waardoor het lokale bestuur nu nog slechts uit 2 andere bestuursleden bestaat. 

In onze gesprekken hebben we ook gesproken over een aantal issues die zich recent hebben 

voorgedaan. Vlak voor onze aankomst in Kenia bleek er sprake van een ongewenste situatie 

m.b.t. één van de kinderen. Om privacy redenen zullen we hier verder niet inhoudelijk op 

ingaan. Wat we wel met jullie willen delen is dat dit issue ertoe geleid heeft dat we 

gezamenlijk overeen gekomen zijn dat het betreffende kind een maatregel heeft gekregen. 

Het kind is voor 2 weken terug geplaatst naar de familie om heel duidelijk te maken dat wij 

dergelijk ongewenst gedrag niet tolereren. Daarmee is het tevens een laatste waarschuwing, 

want bij herhaling betekent het dat het kind niet langer in Springs of Life kan wonen en de 

ondersteuning onmiddellijk stopt. Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat het kind de 

verantwoordelijkheid weer heel helder voor ogen heeft en er van doordrongen is dat het 

dergelijk ongewenst gedrag niet meer kan en mag vertonen. Ook voor de andere kinderen 

heeft deze waarschuwing ertoe geleid dat er een nog sterker besef is wat er wel en niet van 

hen verwacht wordt.  

Zo heeft een niet gewenste situatie toch een positief effect. En zijn wij heel blij dat we dit 

gezamenlijk met Rhoda en Paul en mama Mary hebben kunnen oppakken. 
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Daarnaast hebben we gesproken over de belastbaarheid van mama Mary. Mama is 

inmiddels alweer jarenlang een enorme steun en toeverlaat voor de kinderen in SOL.  

De afgelopen maanden waren echter wel zwaar voor haar. Dit heeft ermee te maken dat de 

kinderen ouder worden en er meer opvoedkundige vaardigheden van haar gevraagd 

worden. Nu is mama nog altijd een rots in de branding, maar omdat in haar eigen familie 

omstandigheden er veel zorgelijke situaties zijn, is haar draagkracht wat verminderd.  

Rhoda en Paul, en wij ook, hebben nog altijd alle vertrouwen in mama Mary, maar zien ook 

dat ze op dit moment wat extra ondersteuning nodig heeft.  

 

        
mama Mary, zoals altijd druk in de keuken                       Shamim met watjes in haar oren 

Wij hebben besloten dat mama, naast haar maandelijkse vrije dagen, ook jaarlijks 1 of 2 keer 

een paar extra vrije weken krijgt om haar extra rust te gunnen. In de SOS kinderdorpen 

wordt dit overigens ook zo gedaan. Daarnaast krijgt mama nu ondersteuning in de vorm van 

councelling. Dit geeft haar de mogelijkheid om haar verhaal kwijt te kunnen en tevens krijgt 

ze tips en adviezen hoe met bepaalde situaties om te gaan. De eerste ervaringen zijn heel 

goed en Rhoda en Paul zien dat haar stress-niveau is verminderd. 

Ontwikkelingen in het huis 

Het huis is alweer ruim 7 jaar geleden in gebruik genomen. Aangezien er heel intensief wordt 

geleefd in het huis met 10 kinderen en een moeder, is het nu tijd om een aantal belangrijke 

onderhoudswerkzaamheden grondig aan te pakken. Wij hebben in de afgelopen weken 

nieuwe matrassen aangeschaft, de klamboes zijn vervangen, een aantal kozijnen, ramen en 

deuren zijn vervangen of bijgewerkt en binnenkort worden alle kamers opnieuw voorzien 

van een likje verf. 

Ook staat er een kleine verbouwing op de planning die op korte termijn zal worden 

uitgevoerd. In het huis zal er aan de rechterzijde een aparte toegang vanaf buiten worden 

gemaakt naar de slaapkamer van de jongens en vanuit de slaapkamer van de jongens komt 
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er eveneens een doorgang naar de douche/toilet van de jongens. Daarbij wordt de 

douche/toilet van de jongens van binnenuit afgesloten, zodat er niet langer een doorgang is 

naar de douche/toilet van de meiden. Dit zorgt ervoor dat de jongens volledig gescheiden 

worden van meiden. Wij hebben ervoor gekozen om deze verbouwing uit te voeren, omdat 

er vanuit de Keniaanse overheid de laatste jaren andere vereisten zijn gekomen voor 

tienerjongens en -meiden, namelijk dat ze niet langer onder één dak mogen verblijven.  

In het SOS kinderdorp is deze situatie al van kracht en wij verwachten dat, wanneer er 

inspectie gaat komen, dit ook van ons zal worden gevraagd. Wij willen dit graag voor zijn, 

omdat we zien dat er risico’s zijn bij jongens en meiden in de tienerleeftijd.  

Op dit moment is Paul e.e.a. aan het voorbereiden en heeft hij het benodigde materiaal voor 

de verbouwing al grotendeels aangeschaft. De verbouwing kost uiteraard het nodige, maar 

wij zijn erg dankbaar dat we hiervoor een aantal mooie giften hebben mogen ontvangen. 

     
kozijnen in de keuken zijn doorgeroest                                 de buitendeur vanuit de keuken heeft roestplekken 

Ontwikkeling van de kinderen 

De kinderen ontwikkelen zich allemaal goed. Ze zitten stuk voor stuk goed in hun vel en 

worden zich steeds meer bewust van hun eigen unieke kwaliteiten. Zo zien we dat 2 van de 

10 cognitief wat achter blijven bij hun leeftijdgenoten. Amanda heeft nog altijd moeite om 

goed bij te blijven, maar daarentegen hoeven we geen zorgen voor haar te hebben, omdat 

we zien dat haar sociale en praktische kwaliteiten heel sterk zijn.  

Shamim groeit gelukkig de laatste tijd flink, maar heeft op school ook moeite. Onlangs is 

gebleken dat haar oorproblemen dusdanig zijn dat ze op school gewoon heel weinig 

meekrijgt wat de meester of juffrouw vertelt, omdat haar gehoor echt heel beperkt is. Vanaf 

november zijn er voor haar behandelingen gestart om de ontstekingen tegen te gaan en dat 

gaat gelukkig de goede kant. Het is nog moeilijk in te schatten of er sprake is van een 

blijvende gehoorbeschadiging, maar daar houden we wel rekening mee. Mogelijk dat ze in 

de toekomst een gehoorapparaat nodig heeft. Wanneer dat zo blijkt te zijn, dan zullen we 

dat onmiddellijk opstarten. 

4 van de kinderen: Furaha, Isaac, Jemima en Rose ontwikkelen zich op school dusdanig, dat 

ze alweer een aantal jaren behoren bij de besten uit hun klaar en jaar. Er is zelfs sprake dat 

deze kinderen wellicht straks de gelegenheid krijgen om naar een soort landelijke “top-

school” te gaan. We zullen afwachten of dat voor één van hen of meerdere haalbaar blijkt, 

maar het belangrijkste is dat ze allemaal met plezier naar school gaan en zich goed 

ontwikkelen. 
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de kinderen hebben samen een dans voor ons voorbereid 

Tot slot willen we jullie melden dat wij eveneens op korte termijn investeren in een goede 

wifi-verbinding in het huis van Rhoda en Paul. De investering is eenmalig een kleine €100,- 

en vraagt vervolgens maandelijks om een bedrag van €20,-. Wij willen deze investering graag 

doen, zodat Rhoda en Paul in de samenwerking met ons minder afhankelijk zijn van de 

huidige beperkte verbinding die er is, waardoor ze te vaak hun activiteiten moeten uitstellen 

of afhankelijk zijn van een andere locatie om ons de gevraagde informatie te sturen. 

Deze extra investering zal er o.i. aan bijdragen dat we de samenwerking nog verder kunnen 

en zullen verbeteren! 

Wij willen jullie allen bedanken voor de steun die jullie het gezinshuis hebben gegeven in de 

afgelopen jaren en hopen dat jullie hen ook de komende jaren nog willen blijven 

ondersteunen. 

Hartelijke groet, Marion en Sandra 

Mede namens Rhoda, Paul, mama Mary en alle kinderen in SOL 

 

 

 

 


