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

Terug in Mombasa! 
Op vrijdag 20 mei is onze aankomst in Mombasa. Na een lange nacht in het 

vliegtuig en een overstap in de vroege ochtenduren in Nairobi komt de 
vertrouwde warmte van Mombasa ons al tegemoet als we uit het vliegtuig 
stappen. De bagage is er in no time en we kunnen een paar minuten later al door 

de gate. En daar worden we verwelkomd door een zwaaiende Rhoda en Paul: een 
héérlijk welkom en weerzien! 

 

 
Paul en Rhoda 
 

We zijn doodmoe van de lange reis en ze brengen ons eerst naar ons vertrouwde 
hotel waar gelukkig plek is. Ondanks de vermoeidheid besluiten we nog dezelfde 
middag naar het gezinshuis te gaan. Na een verfrissende duik in de oceaan en 

een uurtje voor onszelf komen Rhoda en Paul ons ophalen. De aankomst in 
Springs of Life is wederom zó hartverwarmend. De kinderen kennen ons 

inmiddels al steeds beter. Het duurt vaak even om aan elkaar te wennen, maar 
daarna is het al snel heel vertrouwd over en weer. Zoals we al vermeldden in de 
laatste nieuwsbrief van HelpTeamWork beseffen we ons dat ondanks dat we 

elkaar maar een paar dagen per jaar zien, we een sterke band met ze hebben.  
 

Jullie post werd enthousiast ontvangen 
We drinken eerst thee samen en wachten nog op 2 kinderen die uit school 
moeten komen. Dan is het tijd om onze grote tassen met kinderkleding uit te 

pakken, die we hebben meegekregen van een aantal van jullie. En natuurlijk een 
klein kadootje voor alle kinderen en volwassenen. En dan komt het belangrijkste 

voor de kinderen: het ontvangen en open maken van de post die jullie hebben 
meegegeven. Ieder jaar weer zien we hoe ontzettend belangrijk dit voor ze is. Ze 
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bekijken alles en we zien dat vooral foto’s heel geliefd zijn. De kinderen lezen 

alle kaarten en brieven en bekijken de tekeningen. Ook laten ze elkaar de post 
zien en de grote kinderen helpen de kleintjes door tekst voor te lezen. Het is één 

grote chaos in de woonkamer van SOL, maar vooral heel gezellig en saamhorig.  
 

     
Amanda leest haar post aandachtig door        Joseph (Kahindi) 
 

         
Shamim met haar post       Rose en haar nieuwe sponsoren Jemima is trots 
 

Verjaardagen vieren 

Een dag later vieren we de verjaardagen van de jongens, die allemaal in die 
periode jarig zijn: Isaac, Fred en Kahindi. Vanaf de start van het gezinshuis 
hebben we het over Kahindi. En toch horen we telkens als we daar zijn ook dat 

hij wordt aangesproken met Joseph, dus we hebben het hem nu zelf gevraagd 
wat hij het prettigst vindt: Joseph! Uiteraard respecteren we zijn keuze en dus is 

het vanaf nu Joseph.  
Vanuit Nederland hebben we slingers en ballonnen meegekregen. Samen met de 
kinderen wordt het huis helemaal versierd. Rhoda heeft voor alle jongens een 

eigen verjaardagstaart laten maken en er zijn nog meer heerlijkheden gekocht 
en zelf gebakken. Het wordt wederom een mooi verjaardagsfeest. 

In de avond wordt er midden in de woonkamer ruimte gemaakt voor een 
voorstelling; alle kinderen hebben iets voorbereid en doen een optreden, alleen 
of samen. Sommigen zingen een lied, anderen dansen en er worden prachtige 

gedichten voorgedragen in het Engels. Heel bijzonder om te zien hoe de kinderen 
gegroeid zijn in hun zelfvertrouwen en er gewoon staan en hun optreden doen. 

Vooral Jemima, Isaac en Zena blijken natuurtalenten te zijn, echte "performers".  
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Het vieren van de verjaardag van de 3 jongens         De taart voor Fred 
 
Korte interviews 

De volgende dag zijn we opnieuw aanwezig in Springs of Life en gaan we korte 
interviews houden met de kinderen. Eén voor één nemen ze plaats in de 
slaapkamer op het bed van mama Mary en vertellen ze o.a. wie ze zijn, wat hun 

hobby's zijn en wat hun lievelingseten is. Het is wel even spannend om voor de 
camera te praten, en dan ook nog in het Engels! Gelukkig ondersteunt Rhoda  

hen met haar liefdevolle aandacht. Sommige kinderen vinden het eigenlijk wel 
heel leuk en voelen zich een beetje alsof ze filmsterren zijn.  
 

       
Jemima       Rhoda met Shamim        Rose 

 

Natuurlijk willen we als alle kinderen zijn geweest ook mama Mary voor de 
camera. Mama is voor ons een absolute kanjer; dag in dag uit staat ze klaar voor 
de kinderen. Ze zijn allemaal heel dol op haar, dat is duidelijk zichtbaar. Ze is 

daarnaast erg bescheiden en vindt de camera ook behoorlijk spannend.  
Ze verstaat de Engelse taal vrij goed, maar ze spreekt het niet zo erg goed, 

waardoor communiceren (mede ook door haar bescheidenheid) niet altijd 
makkelijk is. Des te meer spreekt het gevoel en dat laat zien dat we elkaar heel 
goed verstaan in de liefde en zorg voor de kinderen.  

Tot slot nemen Paul en Rhoda plaats op het bed om hun boodschap aan jullie te 
vertellen. Wij zullen de filmpjes van Paul en Rhoda en mama Mary naar jullie 

toesturen, evenals het filmpje van het kind dat door jullie wordt gesponsord. 
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Uitje naar Greenwood 

Tijdens ons bezoek organiseren ook altijd iets bijzonders met en voor de 
kinderen. Rhoda heeft een goed voorstel: een uitje naar Greenwood, een hotel in 

de omgeving van Mtwapa waar een zwembad en speeltuin is en waar voor een 
klein bedrag onbeperkt patat en kip (het lievelingseten van de meeste kinderen) 
gegeten kan worden. Op de zaterdag, de laatste dag voor ons vertrek, 

vertrekken we naar Greenwood. Wat een feest! 
 

   
Zena en Furaha voelden zich als een vis in het water in het zwembad van Greenwood     
 
Een dag daarvoor hebben we een paar ballen gekocht en een flinke zak snoep. 

De kinderen kijken eerst wat er allemaal te doen is en hebben vervolgens al snel 
allemaal de zwemkleding aan en springen het water in. Ook de speeltuin is 
favoriet bij vooral de jongere kinderen. Maar niet alleen de kinderen hebben de 

dag van hun leven, ook voor mama Mary was het heerlijk om er een middag 
helemaal uit te zijn. Ze genoot volop en heeft op de muziek die werd gedraaid 

lekker gedanst. 
 

   
Mama Mary geniet volop      Patat en kip eten in Greenwood     
 

Toekomstplannen 
Op onze laatste dag in Mombasa staat er een overleg gepland met het lokale 

bestuur. We spreken kort door hoe het afgelopen jaar verlopen is en nemen 
vooral de tijd om een verkenning naar de toekomst te doen.  
Hieronder een kort verslag van de bespreekpunten: 

- De gezondheid en ontwikkeling van de kinderen is bijzonder goed. 



  Nieuwsbrief nummer 9 – juli 2016 

Gezinshuis Mombasa is een project van Stichting HelpTeamWork 

- De kinderen worden ouder en eten goed, waardoor er meer voeding nodig 

is. Qua budget hoeven we niet omhoog, omdat Rhoda inmiddels zelf 
groenten verbouwd op een door haar en Paul aangekocht stuk land. 

- Het huis ziet er goed onderhouden uit. Eind vorig jaar zijn een aantal 
onderhoudswerkzaamheden verricht en Paul schildert het huis jaarlijks. De 
deur van de watertank is vervangen. 

- Amanda gaat begin 2017 naar de middelbare school. We besluiten om 
veiligheidsredenen dat ze naar boarding school gaat, d.w.z. intern, zodat 

ze niet dagelijks hoeft te reizen. 
- Voor de komende jaren zijn de volgende wensen: aansluiten op het 

netwerk van “Nationaal Water” (zodat we niet meer afhankelijk zijn van de 

aankoop en aanvoer van schoon drinkwater) en de bouw van een extra 
slaapkamer voor de jongens en een extra toilet buiten.  

 

 
Alle jongens: Isaac, Amani, Fred en Joseph 
 

Lustrumfeest HTW op 1 oktober 

Zoals jullie hebben gelezen bestaat HelpTeamWork dit jaar in oktober 5 jaar en 
wordt het 1e lustrum gevierd op zaterdag 1 oktober. In overleg met het bestuur 
hebben wij besloten om voorafgaand aan het feest jullie als kindsponsoren uit te 

nodigen. We zullen dan wat vertellen over Springs of Life, er is tijd om vragen te 
stellen en we proberen een Skype-verbinding te hebben, zodat jullie “live” 

contact kunnen hebben met de kinderen, mama Mary en Rhoda en Paul. 
 

 

 
Hartelijke groet, 
Marion Spikman en Sandra Joosten 


