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Nieuwsbrief Springs of Life
Dit is de vijfde nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa.
Gezinshuis Mombasa bestaat 1 jaar!
Springs of Life opende vandaag een jaar geleden de deuren voor de eerste
kinderen. Deze mijlpaal gaat zeker niet ongemerkt voorbij: voor komend
weekend staat een klein feestje met de kinderen, Rhoda en Paul en het lokale
bestuur gepland. De foto’s zullen we in de zesde nieuwsbrief plaatsen die eind dit
jaar (rond de kerst) verschijnt.

kinderen met schooluniformen voor de poort

nieuw: de raambeveiliging

Springs of Life is vol …
Mogelijk hebben jullie via de HTW Nieuwsbrief of de site al hebben vernomen dat
het gezinshuis vol is sinds eind juli. Eind juli is Rose komen wonen. Rose is een
meisje van 3,5 jaar oud. Ze is het jongste zusje van Furaha, Kahindi en Amani.
De moeder van de kinderen is ernstig ziek (ze is verlamd en heeft epilepsie) en
kan niet voor haar kinderen zorgen. Die zorg is overgenomen door oma, maar
die is inmiddels al flink op leeftijd en heeft nagenoeg geen inkomen. Tot nu toe
konden zij nog geen afstand doen van Rose. Hoe verdrietig ook, zij hebben
ingezien dat het voor de toekomst van Rose beter is als zij ook een plekje krijgt
in het gezinshuis en die laatste plek was nog vrij. Toen Rose kwam wonen was
ze, net als de andere kinderen een jaar geleden, sterk ondervoed en bovendien
erg verlegen. Gelukkig sterkt ze goed aan en voelt ze zich nu veel meer op haar
gemak.

Rose bij haar komst in SOL

Rose begin september

Shamim en Rose: dikke maatjes!
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Vertrek mama Joyce
Helaas heeft mama Joyce een aantal maanden geleden het gezinshuis verlaten.
Ze werd ziek en is niet teruggekomen. Rhoda heeft in die periode zelf een aantal
weken fulltime in Springs of Life verbleven om voor de kinderen te zorgen.
De reden van haar vertrek is niet helemaal duidelijk geworden, maar heeft
vermoedelijk sterk te maken met de onzekerheid van mama Joyce. Ze was
enorm geliefd bij de kinderen, maar was zeer bescheiden. Ze is zelf nooit naar
school geweest en dit maakte dat zij de kinderen niet kon ondersteunen bij hun
huiswerk. Ook bleek dat regelmatig mensen die honger hadden aanklopten voor
een maaltijd. Mama Joyce was hier niet tegen opgewassen en daar werd
misbruik van gemaakt. Ze schaamde zich hier heel erg voor.
Na overleg met het bestuur van HTW en Rhoda en Paul hebben wij besloten om
niet verder te gaan met haar. Het vertrouwen had een flinke deuk opgelopen en
we moeten 100% vertrouwen kunnen hebben in de moeder.

mama Mary

mama Mary met Shamim

mama Mary en Jemima

Nieuwe moeder “mama Mary”
In de loop van juli is mama Mary aangesteld als opvolger. De volledige naam van
mama is Mary Chininga. Ze is 44 jaar oud en geen onbekende. Mary heeft
jarenlang voor Rhoda gewerkt in de kantine van de school in het SOS
Kinderdorp. Wij kennen haar daar dan ook nog van.
Mary is moeder van 2 kinderen: een dochter van 21 jaar en een zoon van 19 jaar
oud. Haar man is weggelopen en Mary heeft jarenlang alleen voor haar kinderen
gezorgd. Inmiddels wonen beiden op zichzelf.
Gelukkig zijn alle kinderen dol op haar. Mama Mary draait haar hand niet om
voor het huishouden van 10 kinderen. Ze is een organisatietalent (net als
Rhoda), heeft oog voor hygiëne, is een uitstekende kok en kan de kinderen goed
ondersteunen bij het huiswerk. We hebben dan ook alle vertrouwen in mama
Mary en hopen dat er komende jaren rust komt in ons gezinshuis.
Gepland bezoek
Het lukt ons niet meer om dit jaar het gezinshuis nogmaals te bezoeken. We
hadden dit graag gedaan, maar tijd en kosten laten het op dit moment niet toe.
Gelukkig hebben we nog altijd intensief contact met Rhoda en Paul via mail en
sms. We gaan binnenkort opnieuw een poging doen om via Skype contact te
krijgen. Helaas lukte dit door beperkte techniek tot nu toe nog niet.
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Het eerstvolgend bezoek staat nu gepland voor maart 2014. Dan zal Sandra naar
Kenia reizen. Wij willen de mogelijkheid bieden aan kindsponsoren die daarvoor
belangstelling hebben om mee te gaan.
Marion zal in juni volgend jaar naar Kenia reizen. Haar neef Rein die dan examen
voor de middelbare school heeft gedaan zal meegaan.
Post
Vorig jaar bereikte de kerstpost de kinderen in Springs of Life helaas erg laat.
Het was al medio januari dat de doos met alle brieven, tekeningen en kaarten
arriveerde. Dit jaar gaan we dit dus vervroegen om er zeker van te zijn dat de
post op tijd aankomt. De post zal dus al begin december verstuurd worden. Eind
oktober ontvangen jullie een oproep om uiterlijk eind november de post voor de
kinderen bij ons aan te leveren.
Inmiddels is er ook post onderweg vanuit Mombasa naar Nederland met brieven
en tekeningen. We zullen deze post met de kerstpost die de kinderen straks
maken in een keer naar jullie toesturen rond de kerst.

de kinderen maken tekeningen en brieven voor de kindsponsoren in Nederland

We zoeken kindsponsoren!
Wij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe kindsponsoren; voor alle kinderen zoeken
we op dit moment nog 1 of 2 nieuwe sponsoren. Onze kleine Rose heeft sinds
deze week haar eerste sponsor, een mijlpaal, maar er kunnen er nog 2 of 3 bij …
Helpen jullie mee om anderen te enthousiasmeren? Misschien zijn er mensen in
je omgeving die interesse hebben om het gezinshuis te ondersteunen. Wij horen
het graag!
Hartelijke groet,
Marion Spikman en Sandra Joosten
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