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Nieuwsbrief Springs of Life 
 
Dit is de achtste nieuwsbrief voor de kindsponsoren van Gezinshuis Mombasa. 
 

Jullie post werd enthousiast ontvangen! 
Dit jaar hebben we jullie post nog eerder verstuurd naar Kenia dan andere jaren, 

maar helaas is de doos alsnog niet voor de kerst gearriveerd, maar pas begin 
januari. Wij vinden dat erg jammer, maar voor de kinderen maakt het niet 
zoveel uit, aldus Rhoda. Bij het openen van de doos waren ze al laaiend 

enthousiast en dat werd nog versterkt toen ze hun eigen mapje met alle brieven, 
kaarten en tekeningen mochten openen. Hartelijk dank namens alle kinderen! 

Ook de ballonnen die één van jullie had meegestuurd werden direct opgeblazen.  
 

     
Rose                                      Kahindi                                    Shamim 

       
Amani                                   Fred                                          Jemima 
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Isaac                                     Amanda                                Zena 

     
Furaha                                   mama Mary                             Rhoda 

         
Paul                                      Shamim en Jemima              Isaac 
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In de postmapjes hebben we voor alle kinderen, maar ook voor mama Mary en 
Rhoda en Paul foto’s op A4 formaat meegestuurd, die we tijdens ons laatste 

bezoek hadden gemaakt. Ze vonden het prachtig zichzelf zo groot te zien …. 

 
Op het plaatsje achter het gezinshuis samen de post open maken 

 
Verjaardag Rose en Amani 
Dit jaar zijn er in het gezinshuis al twee verjaardagen gevierd: Rose werd op 15 

januari 6 jaar oud en Amani werd 8 jaar op 18 januari. Op de zondag daartussen 
was het feest en konden de kinderen weer genieten van taart, chips, snoep en 

andere lekkernijen die ze zelf hebben gemaakt. Elke verjaardag is echt een feest! 
 

                     
Rhoda met Rose en Amani          een “meisjes” en “jongens”taart   en nog meer lekkers … 
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Certificaat Springs of Life verlengd 

Eind vorig jaar moest het certificaat verlengd worden dat ons gezinshuis een 
formele status geeft als CBO (Community Based Organization). En zoals zoveel 

dingen in Kenia niet vanzelf gaan, heeft Rhoda daar veel tijd in gestoken. 
Gelukkig is het rond gekomen. Helaas heeft de bank het verlengde certificaat 
niet tijdig verwerkt in hun administratie, met als gevolg dat het geld dat het 

bestuur van HelpTeamWork eind december had overgemaakt voor de maanden 
januari en februari niet aankwam. We hebben begin januari in een week tijd zeer 

intensief contact gehad met Rhoda, Paul, Folkert Visser van HTW, de Rabobank 
in Nederland en de bank in Kenia. Het geld bleek terug gestuurd te zijn en toen 
duidelijk was wat er aan de hand was, kon het gelukkig opnieuw overgeboekt 

worden naar de rekening van Springs of Life. 
 

Nieuwe reis in voorbereiding 
Wij zijn op dit moment bezig om een volgend bezoek aan het gezinshuis in te 
plannen. We hadden graag in het vroege voorjaar willen gaan, maar het lukte 

ons niet door andere activiteiten en omstandigheden om onze beide agenda’s 
gelijk te krijgen en dus wordt het pas in mei dat we gaan. De vermoedelijke 

vertrekdatum is donderdag 19 mei en we zullen dit keer 2 weken in Kenia 
doorbrengen.  

 
Kleding 
Ook nu willen we weer een paar flinke tassen vol kleding meenemen voor de 

kinderen. Dus mocht je nog kleding hebben voor onze kinderen (ze zijn nu 
tussen de 5 en 15 jaar oud), neem dan even contact op met één van ons. 

 

 
Rhoda, mama Mary en de kinderen tijdens het vieren van de verjaardag van Shamim en Zena 

 
 

Hartelijke groet, 
Marion Spikman en Sandra Joosten 

t. 0561-432014       t. 0598-795419 


