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Voorwoord  
 
Feest en verdriet in 2021. Het ligt in het leven heel dicht bij elkaar, en ook bij HelpTeamWork 
kenmerkte 2021 zich door dit contrast.  
 
Blij en dankbaar zijn we dat we op 26 oktober 2021 het 10-jarig jubileum van Stichting 
HelpTeamWork mochten bereiken. Blij ook dat we op deze mijlpaal een nieuwe website mochten 
lanceren. Verdrietig en geschrokken zijn we van het plotselinge overlijden van mama Mary in 
gezinshuis Springs of Life aan het eind van 2021. Een jaar van contrast dus.  
 
We kijken daarnaast terug op een jaar dat zich opnieuw kenmerkte door Corona. Waarin, net als in 
2020, gezellige waardevolle events zoals markten en acties niet door konden gaan. Een jaar waarin 
veel online werd overlegd, en ondanks de beperkingen van online communiceren ook de voordelen 
hiervan naar voren kwamen. 
 
Tien jaar HelpTeamWork staat voor heel veel mensen die ons werk op allerlei manieren hebben 
gesteund. Tien jaar HelpTeamWork waarin we, samen met jou, waardevolle resultaten en 
persoonlijke groei hebben mogen bereiken voor mensen die geen kansen hadden op een toekomst.  
Geweldig mooi om zo op deze 10 jaar terug te mogen kijken! Dankbaar voor alle steun die we op 
welke manier ook van jou en van anderen hebben mogen krijgen. Heel simpel: alleen kom je nergens, 
Teamwork makes the dream work!  
 
Van ons sámen is er in 2021 een mooi filmpje gemaakt (:‘26 oktober: 10 jaar HelpTeamWork # 
Dankbaar’, met creatieve bijdragen uit verschillende hoeken. Een waardevol en mooie terugblik op 
10 jaar HelpTeamWork.  In 2021 kon, door corona, nl. helaas het 10-jarig jubileum niet fysiek gevierd 
worden. Maar in 2022 hopelijk wel. Gelukkig is de mijlpaal van het 10-jarig bestaan niet ongemerkt 
voorbij gegaan in 2021! 
 
En dan het overlijden van mama Mary. Toch geheel onverwachts, omdat ze net aan de beterende 
hand was, na een tijdje van kwakkelen. Deze lieve, rustige, zorgzame vrouw was de spil in gezinshuis 
Springs of Life en de kinderen en Rhoda en Paul waren gek met haar. De schok van haar overlijden 
was dan ook groot, uiteraard in Kenia, maar ook hier in Nederland, kwam het nieuws hard aan. We 
zijn dankbaar dat er voor alle kinderen en Rhoda en Paul og een klein beetje quality time was met 
haar voordat ze overleed. Dat ze te ruste is gelegd in haar geboortegrond troost iedereen die haar 
mist.  
 
We kijken uit naar de tijd die voor ons ligt en hopen daarin samen met jou weer mooie dingen te 
mogen bereiken. Weer stappen te zetten op de weg voor een betere toekomst voor diegenen die dat 
hard nodig hebben.  
 
De drijfveer om wat voor anderen te betekenen gaat onverminderd door. We willen bouwen aan een 
bredere basis in het bestuur, en als het mogelijk is uitbreiding naar een nieuw project. Sámen met 
jou.  
 
Alle goeds toegewenst, goede gezondheid, liefde en geluk.  
 
Warme groet, 
Folkert 
 
Namens het bestuur 

https://www.helpteamwork.nl/26-oktober-10-jaar-helpteamwork-dankbaar/
https://www.helpteamwork.nl/26-oktober-10-jaar-helpteamwork-dankbaar/
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Afscheid van Mama Mary  
Het jaar 2021 begon zo goed. De kinderen van het gezinshuis Springs of Life (SOL) in Kenia konden op 
4 januari weer naar school. Vanwege 
corona hadden ze de negen maanden 
daarvoor thuis gezeten en waren 
aangewezen op thuisonderwijs binnen 
de muren van het gezinshuis.  
 
Hoewel dat goed is verlopen onder 
begeleiding van de lokale projectleiders 
Rhoda en Paul, wilden ze toch graag 
weer naar school om hun klasgenoten 
te kunnen zien.  
 
De kinderen waren ondertussen flink 
gegroeid en sommige schooluniformen, 
die nauwelijks waren gebruikt, pasten 
niet meer en moesten worden 
vernieuwd evenals schoenen en sportshirts.  
 
 
Het jaar 2021 eindigde niet goed. De 52-jarige Mama Mary Chininga overleed volkomen onverwachts 
net voor de jaarwisseling. De kinderen hadden voor de kerstvakantie nog een aantal plezierige dagen 

met haar doorgebracht voordat ze ziek werd. Ze 
voelde zich niet lekker en is een paar keer met haar 
klachten naar het ziekenhuis geweest. In Kenia ga je 
gelijk naar het ziekenhuis omdat er nauwelijks 
huisartsen zijn. De medicatie leek aan te slaan en ze 
knapte weer redelijk op en zei zich beter te voelen.  
 
Enkele dagen later vonden Amanda en Kristi (de 
dochter van Rhoda en Paul) haar ’s ochtends echter 
dood in bed; ze was in haar slaap overleden. De 
andere kinderen waren op dat moment niet thuis 
omdat ze een paar dagen op familiebezoek waren. 
Het plotselinge overlijden van mama was een grote 
schok voor de kinderen, voor de Keniaanse 
projectleiders Rhoda en Paul en uiteraard ook voor de 
betrokkenen van HelpTeamWork in Nederland.  Sinds 
2014 werkte ze als ‘moeder’ in het gezinshuis en de 
kinderen waren dol op haar. Ze was een lieve en 
zorgzame vrouw, een harde werker, maar straalde 
tegelijkertijd ‘rust’ uit zodat de kinderen zich bij haar 
op hun gemak voelden.  

 
Mama Mary is begraven op haar geboortegrond in West-Kenia. De kinderen hebben nog wel afscheid 
van haar kunnen nemen. Stichting HelpTeamWork heeft vanuit Nederland een financiële bijdrage 
geleverd aan haar familie voor een waardig afscheid van Mama Mary. 
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Het gezin wordt kleiner  
In het gezinshuis SOL wonen vanaf de start in 2012 tien kinderen. Toen ze binnenkwamen waren het 
jonge kinderen, maar ze worden steeds groter en zijn inmiddels tieners en enkelen zelfs al 
jongvolwassen. Destijds was de jongste 2 en de oudste 12 jaar oud. Nu zijn we bijna 10 jaar verder.  
 
Amanda en Zena woonden in 2021 al niet meer thuis, omdat ze inmiddels op de middelbare school 
zaten op grote  afstand van het gezinshuis. Ze zitten intern op een kostschool en komen alleen 
tijdens de vakanties naar het gezinshuis. Furaha en Isaac hebben medio 2021 hun lagere schooltijd 
met goede cijfers afgerond en zijn inmiddels overgegaan naar de middelbare kostschool; ook zij 
wonen vanaf de zomer van 2021 niet meer permanent in het gezinshuis. Vanaf dat moment wonen 
er nog maar 6 kinderen permanent in gezinshuis SOL. Alleen in de vakantiemaanden is het gezin nog 
compleet. 
 
De 21-jarige Amanda, het oudste kind, heeft haar 
middelbare schoolopleiding afgerond en is medio 2021 
begonnen aan haar 1-jarige beroepsopleiding voor 
schoonheidsspecialiste in Nairobi. Ze is alleen nog tijdens 
haar schoolvakanties in het gezinshuis, maar blijft vanuit 
SOL wel de nodige ondersteuning en begeleiding 
ontvangen.  
 
Van de tien kinderen is zij de eerste die deze stap naar 
een beroepsopleiding zet. Na succesvolle afronding van 
deze opleiding is het de bedoeling dat ze op eigen benen 
gaat staan en dat zal ook het moment zijn dat ze het 
gezinshuis SOL zal gaan verlaten. Kinderen worden groot 
en verlaten het gezin waarin ze zijn opgegroeid om hun 
eigen leven te gaan leiden.  
 
Alvorens de kinderen naar de middelbare school gingen 
en elders gingen wonen hebben Rhoda en Paul lange 
gesprekken met hen gevoerd over deze nieuwe fase in 
hun leven. Ze wonen niet meer permanent in het gezinshuis, maar op grote afstand in kostscholen en 
moeten daar meer eigen verantwoordelijkheden gaan dragen. Ze moeten er zelf voor zorgen dat ze 

op tijd opstaan, hun huiswerk maken, nieuwe vriendschappen 
aangaan en wennen aan een nieuwe leefomgeving.  
 
Rhoda heeft daarnaast de meiden apart genomen en Paul de 
jongens om met hen specifieke zaken te bespreken, zoals hoe om te 
gaan met seksualiteit en andere verleidingen die ongetwijfeld op 
hun pad komen. De kinderen zijn in SOL redelijk beschermd 
opgevoed en zullen nu meer geconfronteerd worden met de 
minder fraaie kanten van het maatschappelijke leven in Kenia.  

 
Van de tien kinderen verblijven er dus al vier buiten het gezinshuis 
en dat zal zich de komende jaren voortzetten. De kinderen worden 
groter en het gezin wordt kleiner. Het doel is uiteindelijk dat alle 
tien kinderen op eigen benen gaan staan, maar voordat het zover is 
zijn we jaren verder. Het jongste kind is de 11-jarige Shamim.  
 



 

6 Jaarverslag Stichting HelpTeamWork 2021 

Deze nieuwe fase van het gezinshuis SOL noodzaakt het bestuur van HelpTeamWork om 
beleidsmatig na te denken over de toekomst van dit huis en hoe om te gaan met de steeds kleiner 
wordende bezetting en de gevolgen daarvan. Om tot dit nieuwe beleid te komen wordt nauw en 
intensief overleg gevoerd tussen Rhoda&Paul en Sandra&Marion en de twee 
projectvertegenwoordigers vanuit het bestuur HTW. Het nieuwe beleid zal geleidelijk aan vanaf 2022 
worden ingevoerd.  
 
Door corona kon er in 2021 vanuit Nederland helaas geen bezoek worden gebracht aan het 
gezinshuis SOL en verliep de communicatie voornamelijk via whatsapp en mail waardoor de 
contactlijntjes kort konden worden gehouden. 
 
 

10 jaar HelpTeamWork  
Tien jaar geleden, op 26 oktober 2011 werd stichting HelpTeamWork opgericht met als doel 
projecten buiten West-Europa te ondersteunen en te financieren middels het werven van donateurs 
en sponsoren in Nederland.  
 
Vanwege corona kon dit jubileum alleen digitaal worden gevierd, maar in 2022 kan dit waarschijnlijk 
door alle betrokkenen tijdens een samenkomst worden gevierd in combinatie met het 10-jarig 
bestaan van het gezinshuis SOL. Ter gelegenheid van het jubileum van HTW is er een prachtige film 
van gemaakt, waarin vooral duidelijk wordt dat er zowel voor de kinderen in Kenia als de sponsoren 
en donateurs in Nederland veel redenen zijn voor grote dankbaarheid: link 10 jaar HelpTeamWork  
 
 

Uitbreiding bestuur  
Het is in 2021 gelukt het bestuur uit te breiden met Ilse 
Teisman uit Zwolle. Met enthousiasme is ze begonnen aan 
deze vrijwilligersklus: “Ik vind het fijn om me in te mogen 
zetten voor Sichting HelpTeamWork. Op die manier hoop 
ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het 
leven en de toekomst van de kinderen. Ik houd ervan om 
binnen de beperkingen te kijken naar de maximale 
mogelijkheden. Door mijn praktische visie, mijn creativiteit 
en mijn heldere communicatie hoop ik een bijdrage te 
leveren aan de PR en nog meer vrijwilligers betrokken te 
maken bij Stichting HelpTeamWork!”  
 
Het bestuur bestaat nu uit vier leden: Folkert Visser: 
voorzitter, Ilona Blonk: penningmeester, Ilse Teisman: 
algemeen bestuurslid en Nely Visser: secretaris. Het 
bestuur hoopt nog iemand voor een bestuursfunctie te 
kunnen interesseren, zodat er voldoende 

bestuurscapaciteit is om naast SOL een nieuw project te 
kunnen opstarten. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw3ej27HrdU
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Activiteiten, nieuwe website en Jeany’s 
Vanwege corona zijn het aantal activiteiten beperkt gebleven, maar er is wel een nieuwe website 
ontworpen. De migratie van de 10-jaar oude website naar de nieuwe site was een “grote klus” en is 
gesponsord door MiHaCo, het bedrijf dat ook de site onderhoudt.  
 
 

 
 
 
De nieuwe site wordt landelijk bekeken want via de site komen er uit heel Nederland bestellingen 
binnen voor de schoenhoesjes Jeany’s. In 2021 zijn er 228 paar schoenhoesjes verkocht met een 
opbrengst van ruim euro 1400. 
 

 

Communicatie 
Naast de communicatie via de nieuwe website is er zoals gebruikelijk middels twitter met 260 volgers 
en facebook met 200 vrienden volop gecommuniceerd. Daarnaast zijn er via de mail 2 kindsponsor 
nieuwsbrieven verstuurd en 4 reguliere nieuwbrieven, die eveneens op de website zijn gepubliceerd. 
Hopelijk heeft deze wijze van communiceren de afwezigheid van fysieke bijeenkomsten en 
evenementen als gevolg van corona enigszins gecompenseerd.  
 
 
 

Sterke financiële basis  
Ondanks corona zijn er in 2021 twee nieuwe kindsponsoren bijgekomen en ook enkele eenmalige 
bijzondere donaties van euro 5 tot euro 1000. Zowel de kleine als grote bijdragen worden bijzonder 
gewaardeerd en zijn reden tot grote dankbaarheid bij het bestuur.  
 
De financiële basis van HTW is stevig en stabiel. Met de continuïteitsreserve kunnen alle kosten 
benodigd om het project SOL minimaal 1 jaar draaiende te houden, worden gefinancierd, maar er is 
geen enkele reden dat deze reserve behoeft te worden aangesproken aangezien de inkomsten van 
sponsoren en donoren een stabiel en ondanks een kleine terugval in 2021 een stijgende lijn blijven 
vertonen.  
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Uitgaven in een notedop 
Financieel gezien kan er zonder problemen een nieuw project worden opgestart. Naast de 
maandelijkse bijdrage aan SOL van euro 950 per maand is er daarnaast in 2021 euro 7430,00 
overgemaakt voor: extra schoolkosten (euro 5400), bijdrage aan familie Mama Mary voor een 
waardig afscheid (euro 830), mobiele telefoons voor Amanda en Zena t.b.v. school (euro 200) en 
euro 1000 voor de vervanging van bankstel, laptop en keukengerei. 
 
 

100% doelstelling 
De overheadkosten worden tot een minimum 
beperkt. Doordat enkele bedrijven hun diensten gratis 
ter beschikking stellen en de noodzakelijke onkosten 
van HTW voor hun rekening nemen is het HTW ook 
dit jaar weer gelukt om de bijdragen van donateurs en 
sponsoren conform de doelstelling van HTW voor 
100% ten goede te laten komen aan het project SOL in 
Kenia en te reserveren voor nieuwe toekomstige 
projecten. 
 
Bestuursleden, de Nederlandse en lokale 
projectleiders verrichten hun professionele 
werkzaamheden voor HTW belangeloos en zonder 
salaris of een vrijwilligersvergoeding. De donaties 
vanaf 2012 hebben in 2021 de grens van een kwart 
miljoen euro gepasseerd en zijn daarmee het ultieme 
bewijs dat de zakelijke aanpak met een warm hart van 
HelpTeamWork niet alleen succesvol is maar ook een garantie voor jarenlange continuïteit.  
 
Dit alles om mensen ver van ons vandaan een menswaardig bestaan te kunnen bieden en hen kansen 
en mogelijkheden te geven voor een toekomstperspectief in hun eigen land.  
 
 

Auteur: Hennie Vrielink  


