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Pole pole? 
Van de voorzitter 

 

De vorige nieuwsbrief is uitgebracht net na vertrek van Roosmarijn.  Alhoewel ik de 

woorden “pole pole” heb geleerd van Roosmarijn als teken van het rustige le-

venstempo daar, lijkt Roos zich meer in de lokale autorijstijl te vinden, pittig optrek-

ken en scheuren maar.  

 

Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat we 2012 konden afsluiten met het doel 
wat we beoogd hadden, de eerste 5 gezinnen worden ondersteund en het komen-
de jaar gaat dit worden uitgebreid naar 15.  Hopelijk heeft u de website in de gaten 
gehouden en anders zeker doen. Onder het kopje nieuws kunt u haar verhalen vin-
den over de eerste 5 gezinnen in het dorp Pangani. 
Het succes van financiële sponsoring valt of staat met de begeleiding van de gezin-

nen; het coachen, het goed in kaart brengen van wat er nodig is en hoe daaraan 
gewerkt gaat worden om de gezinnen ook zelfstandigheid te brengen. Van de di-
rectie van Kids Care die aanwezig was in oktober komen hartverwarmende berich-
ten over hoe Roos knokt voor de kinderen en invulling geeft aan haar taken. Inmid-
dels zijn ook Mieke (moeder) en haar partner Pierre geweest en delen ze wat van 

hun ervaringen in deze nieuwsbrief. 
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• Workshoppenmiddag 20 

april 

• Mieke Kleinleugenmors 

schrijft over bezoek aan 

Roos en haar project 

• Start bouw schoollokaal in 

Chiromo 

 

Wist u dat…… 
 

• We inmiddels 31 dona-

teurs hebben die daar-

door  in 2013garant 

staan voor de onder-

steuning van 15 gezin-

nen? 

 

• Er ondanks de feestda-

gen toch nog 80 sleu-

telhangers besteld zijn 

met onze sleutelhan-

geractie? Daarmee 

hielp u de lokale werk-

gelegenheid en de 

stichting tegelijkertijd! 

Voor de bestellers: ze 

komen eraan! 

 

Workshoppendag 20 april 
 

Schrijf alvast in uw agenda! Op zaterdagmiddag 20 april houden we opnieuw een 

workshoppendag. Binnenkort kunt u zich weer via de website opgeven en zich ver-

diepen in de keuze van workshops! 

 
De dag zal wederom gehouden worden in Zutphen op dezelfde locatie als vorig 
jaar. Heeft u vorige keer een workshop gevolgd die smaakte naar meer? Een aantal 
workshops worden herhaald rond het zelfde thema maar met verfrissende inhoud. 
Daarnaast staan er een aantal geheel nieuwe workshops op de agenda. Gecombi-

neerd met leuke merchandise en muzikale opluistering belooft het een leuke en inspi-
rerende middag te worden. 
 
Roos is dan amper 10 dagen terug uit Kenia dus een uitgelezen kans om haar erva-
ringen uit eigen mond te horen.  We hopen u weer te zien! Binnenkort kunt u zich 
weer aanmelden via website waar u tevens meer kunt lezen over de workshops. We 

zullen via de verschillende multimedia laten weten vanaf wanneer dit mogelijk is. 
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Getuigenissen van een mama 
Door Mieke Kleinleugenmors 

 
Pierre en ik hadden in januari van dit jaar niet kunnen bevroeden dat 
we in december samen zo'n groot avontuur zouden beleven in Afrika. 
Gek dat cliché's zo vaak kloppen, om er maar eens een te noemen: 
'Van het concert des levens krijgt niemand een program'... 
 

We zijn nu een week op bezoek bij mijn dochter Roosmarijn in Msamb-
weni (Kenia) en het is een ervaring die ons elke dag weer overweldigt. 

We hebben de mooiste dieren gezien in hun natuurlijke habitat, de luxe ge-
proefd in prachtige lodges en daarnaast de hectiek van puur Afrika ervaren. De 
dag waarop Roosmarijn ons meenam op 'werkbezoek' naar Pangani zullen we 
niet gauw vergeten. Na een enerverende rit in de auto van directeur Ali sjouw-

den we - echt in the middle of nowhere - uren in de bloedhitte voor een kennis-
making met de aller-allerarmste gezinnen. Zij leven in omstandigheden waar wij 
ons geen voorstelling van kunnen maken. Desalniettemin kwam op één plek 
waar we geweest waren iemand ons hard achterna rennen. Om voor elk van 
ons een stuk watermeloen af te snijden... 

 
De organisatie waarmee Roosmarijn vanuit haar eigen stichting (WaridiHome) 
nauw samenwerkt huldigt het standpunt dat de steun eindig moet zijn. De gezin-
nen krijgen een duw in de rug om uiteindelijk zelfstandig te kunnen overleven. 
Meer dan ooit is het belang van onderwijs hier tot ons doorgedrongen, helaas 
ontbreekt het daar nog heel vaak aan. Het is goed dat Roosmarijn daar keihard 

achteraan zit: dat de kinderen naar school worden gestuurd. 
Voor mij als moeder is het heel bijzonder te zien hoe Roosmarijn een Keniaans 
netwerk heeft opgebouwd. Ze stelt zich streng op tegenover de ouders, in het 
belang van de kinderen waarvoor ze vecht.  
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Bouw klaslokaal Chiromo 

gestart! 
 
Waridihome steunt naast gezinssponsoring 
ook waar mogelijk lokale eenmalige pro-

jecten. Op dit moment ondersteunen we 
de bouw van een klaslokaal in Chiromo. 
Het dorp ligt in een afgelegen kustgebied 
en de meeste mannen brengen de dag 
door vissend op zee in hun zelfgemaakte 
boot van mangohout. Vanaf de hoofdweg 

moet je nog tweeëneenhalf uur met de auto de bush bush in. De weg naar Chi-
romo is zo onvoorstelbaar slecht en de rode aarde zo droog en rotsachtig dat de 
NASA hier prima haar Mars-explorers zou kunnen testen. 
 
Van de lagere school in Chiromo is één van de gebouwen half ingestort. In de 

lokalen is geen meubilair en de muur wordt gebruikt als schoolbord. De deur is 
een gat in de muur. Er is geen materiaal, geen kasten, geen posters, niets. Het 
lokaal is leger dan leeg, maar anderzijds ook voller dan vol. Er passen 170 leerlin-
gen in een ruimte van circa 10mx10m. Dankzij de subsidie van de gemeente 
Zutphen, vers van de pers, subsidie van stichting HAND en opbrengsten van onze 
acties is inmiddels begonnen met de verbouwing van de school. We houden u 

op de hoogte van de vorderingen! Zie voor meer foto’s de website. 
 


