Nieuwsbrief nummer 2 – december 2012

Nieuwsbrief Springs of Life
Dit is de tweede nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa.
We zijn 2 maanden verder sinds de vorige nieuwsbrief verscheen.
Inmiddels voelen de kinderen zich al helemaal thuis in hun mooie nieuwe huis in
Mtwapa. Ze zijn de maanden oktober en november voor het eerst naar hun
nieuwe school geweest en hebben allemaal heel erg hun best gedaan. Een paar
dagen nadat wij vertrokken, waren de schooluniformen klaar en konden ze die
aan. Zoals jullie kunnen zien, staan ze prachtig!

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

Het gaat erg goed met alle kinderen op school. Sommige maken enorme
sprongen en andere hebben wat meer tijd en aandacht nodig. Vanaf de maand
december is het grote vakantie in Kenia en zijn de kinderen thuis. In januari zal
de school weer van start gaan.
Op de foto missen jullie misschien Mercy al. Helaas is Mercy een maand geleden
weggelopen. Ze heeft tegen de andere kinderen gezegd dat ze haar vriendje
mistte, is vertrokken en niet meer teruggekomen. Ook haar zusje Grace is niet
gekomen. Rhoda en Paul hebben veel moeite gedaan (via politie en verwanten)
om Mercy en Grace er weer bij te halen, maar ze blijken sterk onder invloed van
hun omgeving te staan die hen vermoedelijk liever niet in Springs of Life ziet
wonen. We hebben daarom met Rhoda en Paul en het lokale bestuur besloten
om er vanuit te gaan dat ze niet meer komen. Op dit moment willen we graag de
huidige 8 kinderen een rustige start bieden. In het voorjaar, als alles goed loopt,
kunnen we dan 2 nieuwe (jonge) kinderen gaan opnemen.
Ook is mama Edith deze maand weggegaan. Ze had veel moeite om haar baan
op te zeggen en ging regelmatig overdag weg en liet de zorg voor Shamim en de
rest van de huishouding over aan Joyce. Wij vonden dat niet acceptabel.
Gelukkig hebben we alles met Edith in goed overleg kunnen regelen.
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Joyce was vanaf het begin aanwezig in Springs of Life ter ondersteuning van
Edith. Ze werkte al een tijdje voor Rhoda, die zag dat ze heel erg lief, zorgzaam
en toegewijd was voor haar kinderen.

We zullen haar even voorstellen: Joyce Karisa Mwatete is 44 jaar oud en geboren
in de omgeving. Ze was getrouwd en haar enige kind is vroeg gestorven. Omdat
ze geen kinderen meer kon krijgen, heeft haar man een tweede vrouw getrouwd.
Joyce is vervolgens teruggegaan naar haar geboortedorp Kaloleni in het Kilifi
District. Om in haar onderhoud te voorzien was ze naarstig op zoek naar een
baan. Zo is ze ter ondersteuning bij Rhoda aan de slag gegaan afgelopen
voorjaar. Toen duidelijk werd dat mama Edith waarschijnlijk zou vertrekken,
kwam onmiddellijk de gedachte op om Joyce formeel als moeder van SOL aan te
stellen. Het was duidelijk dat het huishouden en de zorg voor de kinderen haar
heel gemakkelijk af ging. Rhoda is met de kinderen in gesprek gegaan, die
allemaal hebben aangegeven heel gek met Joyce te zijn en haar graag als
moeder te willen. Vanaf deze maand is Joyce dus officieel de moeder.
Op dit moment is Paul bezig om een aantal zaken in en rondom het huis af te
maken. Er worden voor alle ramen luiken geplaatst, in de woning komen deuren
naar de afzonderlijke vertrekken, er is een deur geplaatst om de waterput en
watertank goed te kunnen afsluiten en er komt een hekwerk rondom het perceel
met een toegangsdeur. Dit laatste is bedoeld om het gezinshuis wat extra te
beveiligen tegen inbraak.
In de volgende nieuwsbrief kunnen we jullie foto’s van het resultaat laten zien.
Er is post onderweg vanuit Kenia met tekeningen van de kinderen voor jullie.
Helaas hadden we dit al eerder verwacht. We zullen jullie daarom niet meer voor
de kerst deze persoonlijke post kunnen toesturen.
Wel ontvangen jullie separaat via de mail een leuke foto van je sponsorkind met
de ‘nieuwe’ kleding die ze voor kerst en voor de kerkbezoeken onlangs van Paul
en Rhoda hebben gekregen.
Vorig weekend hebben Rhoda en Paul de kinderen meegenomen naar het SOS
Kinderdorp in Mombasa om daar te spelen met de kinderen uit het dorp. Het was
een enerverende dag en de kinderen hebben volop genoten!
Rest ons nog om jullie allemaal heel fijne feestdagen toe te wensen en
een liefdevol 2013!
Hartelijke groet,
Marion Spikman en Sandra Joosten
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