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Afscheid en start!
Onze eerste
bedrijfssponsor!
Terugblik op het
benefietconcert
Samenwerking met
Kids Care

Wist u dat……

Van de voorzitter
En toen was het zo ver!!
Deze keer is de nieuwsbrief wat later dan normaal, maar niet zonder
reden. Roosmarijn is op 12 oktober naar Kenia vertrokken. Het gaat
En toen was het zo ver!!
eindelijk echt beginnen!
Haar afscheid heeft in stapjes plaatsgevonden met eerst het
benefietconcert, een afscheid van collega’s, een surprise dinertje met
intimi en tot slot het emotionele afscheid op Frankfurt airport.
Haar eerste bericht uit Kenia vind je al hier in de nieuwsbrief en kun je lezen
op onze facebookpagina! Houd vanaf nu de ook blog op de
www.waridihome.com in de gaten om haar vorderingen te kunnen
volgen!
In deze nieuwsbrief, lees je naast het benefietconcert ook over de samenwerking die is opgestart met Kids Care, en over onze eerste bedrijfssponsor.
Margreet Lammers

Afscheid

Door Roosmarijn Wasseveld

En dan, na maandenlange voorbereiding, is het opeens zover. Dan sta je
op het vliegveld en neem je afscheid van je moeder, tante en vrienden en
al het vertrouwde dat Nederland te bieden heeft en ga je het onbekende
tegemoet. Natuurlijk weet je waar je aan begint, je hebt niet voor niets
maandenlange voorbereidingen getroffen, maar toch voelt het als een
sprong in het diepe.
Een laatste keer …
De laatste weken in Nederland hebben in het teken gestaan van afscheid
nemen. Tijdens het benefietconcert had ik de mogelijkheid om veel
mensen nog even voor een laatste keer te zien (voorlopig in ieder geval,
zo dramatisch is het ook allemaal weer niet…).
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 De boekenmarkten een
vervolg krijgen? Bewaar
dus uw oude boeken
voor WaridiHome!
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Daarna kwam het afscheid van mijn werk. Niet voor te stellen dat ik na
zeven jaar daar niet meer over de gangen zal lopen en me niet meer zal
bemoeien met de ingewikkelde casuïstiek, maar nog onwerkelijker was het
afscheid van mijn collega’s. Wat ben ik door ze verwend ook, mijn
droomsafari naar Shimba Hills kan dankzij hen doorgang hebben.
Nog een laatste keer naar de sauna, nog een laatste keer een bruine
boterham met kaas, een cappuccino, een aflevering van BZV en noem het
maar op.

Een laatste afscheid op het vliegveld

En toen het laatste avondmaal met Mans en Margreet, het bleek een
etentje met allemaal lieve mensen die me toch kort voor vertrek nog even
wilden zien om afscheid te nemen en me een goede reis te wensen. Met
een mooie dromenvanger als afscheidscadeau konden de tranen
natuurlijk niet uitblijven, maar gelukkig zorgde de overvloedige wijn voor de
vrolijke noot ;-)

Echt in m’n eentje in Kenia
En dan nu de eerste stappen op Afrikaanse bodem. Eerst een lange tussenstop in Ethiopië om vervolgens
eindelijk weer in Mombasa aan te komen! En wat schetst mijn verbazing, het regent! Dat is wel het laatste wat
ik verwacht had. Maar goed, zo zie ik Kenia ook eens op een andere manier en door de regen word je ook
niet direct overvallen door de enorme hitte.
Nu twee dagen later heb ik alweer heel wat van het Keniaanse leven meegemaakt. Heerlijk achterop een
motor gezeten, in een volgepropte matatu (openbaar vervoer) en in een lokaal restaurant. Natuurlijk nog wel
een beetje acclimatiseren, want de regen is inmiddels verdwenen en de hitte is voelbaar. Conclusies? Ik ben
nu echt in mijn eentje in Kenia, er zijn hoge verwachtingen van mijn verblijf hier en ik moet nu gaan zoeken
waar te beginnen en het is allemaal erg spannend!

Een swingende afscheidsavond
Door Els van ‘t Zand

Met lekkere swingende Kaapverdische muziek, opende Lua het
benefietconcert van WaridiHome op 29 september jl. in de Pauw in
Warnsveld. Een goed begin van een mooi en divers concert!
Circa 50 bezoekers waren op de uitnodiging afgekomen en waren
na Lua in afwachting wat er nog meer ging komen. En dat kwam
er! Na het optreden van Lua werd een kort filmpje vertoond waarin
WaridiHome werd voorgesteld en vertelde Albert-Jan als gastheer
van de avond, dat iedereen vooral veel mocht (lees ‘moest’) gaan
kopen bij de WaridiHome-stand achterin, of zich als donateur moest
melden. Hier werd gelukkig goed naar geluisterd!

Mudanthe in actie

Lekker dansen
Nadat even later de stoelen aan de kant geschoven waren, werd de dansvloer geopend en kon iedereen
lekker dansen op de djembé-klanken van Mudanthe. Een Afrikaanse Djembé groep uit Apeldoorn die
eveneens een swingend optreden verzorgde. Tenslotte sloot Seeyouonstage de avond af met een spetterend
optreden met covers van allerlei bands. Er werd tot in de late uurtjes gedanst!
Al met al een geslaagde avond, mede mogelijk gemaakt door Frank Licht en Geluid en uiteraard alle
ambassadeurs van WaridHome. Een mooi concert dat ruim €900 heeft opgebracht en Roosmarijn de
gelegenheid gaf om op een gezellige en sfeervolle manier afscheid te nemen van de vele bezoekers die
speciaal voor haar waren gekomen. Voor herhaling vatbaar volgend jaar?!
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Ontluikende samenwerking

Postadres:

Door Margreet Lammers

Roosmarijn stuitte tijdens haar werkbezoek aan Kenia op een stichting
waar inmiddels een vruchtbare samenwerking mee aan het ontstaan is.
Kids Care Kenia (www.kidscarekenia.nl) is actief in hetzelfde gebied en
heeft eenzelfde missie als Waridhome als het gaat om het ondersteunen
van netwerkgezinnen. Hun project loopt inmiddels al enkele jaren
succesvol en gezien de plannen voor uitbreiding en inhoudelijke
kwaliteitsverbetering lijken beide stichtingen de handen ineen te
kunnen slaan. Op dit moment legt Roosmarijn met de lokale directeur
Ali werkbezoeken af om dit verder uit te werken. Wordt vervolgd!
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Even voorstellen: Victor & Paul
Door Victor Boldewijn.

Voorzitter

Namens Victor & Paul schrijf ik graag een stukje voor deze nieuwsbrief.
Roosmarijn en ik hebben in een ‘ver verleden’ kennis met elkaar
gemaakt bij de tafeltennisvereniging waar we, met een heel aantal
anderen, jarenlang met groot plezier met elkaar hebben gesport. In de
jaren erna hebben we elkaar nog regelmatig gesproken en heb ik altijd
met bewondering geluisterd naar de verhalen van Roosmarijn over haar
reizen en plannen voor de toekomst. Tijdens de wereldmarkt in juni dit
jaar stond ik ineens bij de kraam van Waridihome, waarna bij mij het
idee ontstond om het project op één of andere manier te ondersteunen.
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In het teken van Leren en Ontwikkelen
Een aantal jaren terug heb ik samen met Paul ons bedrijf opgericht
‘Victor & Paul’. Een bedrijf dat zich richt op het verzorgen van kennis- en
vaardigheidstrainingen voor met name de gezondheidszorg. Vanuit
onze opleidingsachtergrond en ervaring in deze sector stellen wij ons
ten doel om een bijdrage te leveren aan het uitbreiden en aanleren
van actuele en methodische kennis. Alles wat wij doen, ook nieuwe
diensten die wij gaan aanbieden in de toekomst, staat in het teken van
‘leren en ontwikkelen’.
Waridihome ondersteunen
In gesprekken die Paul en ik hebben gevoerd zijn we samen tot de
conclusie gekomen, dat we niets liever willen dan een project
ondersteunen dat ‘iets’ doet met ‘leren en ontwikkelen’. Stichting
Waridihome sluit daar in alle opzichten op aan, misschien nog wel iets

meer dan we voor ogen hadden. Victor & Paul is een startende onderneming, die zich meer en meer focust,
de afgelopen en komende tijd. Waridihome en Victor & Paul hebben hierin duidelijk iets gemeenschappelijks!
We houden ons allebei bezig met het faciliteren van ‘leren en ontwikkelen’, maar wel onder totaal andere
omstandigheden. Daarnaast zijn we allebei startend en staan we aan het begin van iets moois. Wat is er dan
fijner dan iets voor elkaar kunnen betekenen? Victor & Paul heeft daarom met stichting Waridihome
afgesproken een sponsorverbintenis aan te gaan voor de duur van minimaal een jaar. Met de intentie om dit
na een jaar te verlengen. Eén en ander is afhankelijk van de voortgang van het bedrijf. Zolang dat een
stijgende lijn blijft, blijven wij graag verbonden aan Waridihome.
Zet ‘m op!
Wij wensen Roosmarijn en stichting Waridihome ontzettend veel succes in al het goede werk dat zij doen! Wij
zullen alles nauwlettend blijven volgen en zullen de stichting niet alleen financieel ondersteunen, maar ook
onder de aandacht blijven brengen bij iedereen waarmee wij te maken hebben. Uiteraard in de hoop dat
nog vele sponsors zullen volgen! Roosmarijn, zet ‘m op met al het goede werk!
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