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 Stichting Waridihome 

Acties en vooruitkijken 
Van de voorzitter 

 

Vanaf onze vorige nieuwsbrief in april zijn we een periode ingegaan van actie voe-

ren; de workshoppendag, koninginnedag, boekenmarkten, de wereldmarkt.. ze zijn 

allemaal weer de revue gepasseerd.  

 
Met Roosmarijn weer tijdelijk in ons midden zijn ook de schoolprojecten in een snel-

treinvaart op gang gekomen. Inmiddels hebben er acties plaatsgevonden op 3 
scholen. Verderop in deze nieuwsbrief mag u even meegenieten met de leuke initia-
tieven van de kinderen. Roos is inmiddels weer in Kenia met als belangrijkste speer-
punten het coördineren van en vormgeven aan de trainingen van de social workers 
en vrijwilligers, en het verder vormgeven van het KidsCare centre. Nu de bouw in 
een vergevorderd stadium is gaat het er nu om de activiteiten verder vorm te geven 

die in het centrum gaan plaatsvinden zoals het opzetten van een farm en het orga-
niseren van voorlichtingsactiviteiten door diverse hulpverleningsinstanties.   
 

Boeken, workshops en nog meer… 
Annemiek Duifhuizen 

 

 

Ondertussen wordt de stand van Waridihome op bepaalde plaatsen een terugke-
rend beeld. Zo hebben we op de boekenmarkten 
in Brummen en Vaassen al voor de tweede keer 
gestaan en is er  één boekhandelaar die ons zelfs 
speciaal op komt zoeken voor onze –soms nog 

gloednieuwe –boeken.   
Op de wereldmarkt en koningsdag zijn er resp. 
veel  Afrikaspulletjes en rommelmarktspullen ver-
kocht.  Elke dag levert gemiddeld rond de € 200,- 

op. 
Ook de workshoppendag was dit jaar weer ge-

slaagd! Djembéband Mudanthe verzorgde een 
flitsend optreden en verder waren er tal van leuke 
workshops zoals mindfulness, reiki, djembé en cre-
atief.  Elk jaar zorgen we voor een nieuwe input 
aan workshops, maar alleen al voor de gezellige 

sfeer komen veel mensen een kijkje nemen. 
Heeft u nog boeken over die geschikt zijn voor verkoop of heeft u een goed idee 
voor een nieuwe workshop? Laat het ons weten! 
 

 
 

Nieuwsbrief Stichting WaridiHome 
In deze nieuwsbrief 

 

• Scholen in actie voor Wari-

diHome 

 

• Getuigenissen van twee 

ambassadrices op bezoek 

bij de projecten. 

 

• Terugkijkje op onze deel-

name aan evenementen 

 

Wist u dat…… 
 

 

• We de ondersteuning 

aan 5 gezinnen in 

Mamba zijn gestart, het 

derde dorp onder de 

vlag van WaridiHome? 

Bezoek onze site om 

wat meer de omstan-

digheden van deze 

gezinnen te lezen! 

 

• Het KidsCare centre in 

oktober feestelijk geo-

pend wordt? Hoogste 

tijd een ticket naar Ke-

nia te boeken:-)  

 

• Onze site een flinke up-

date heeft gehad? Kijk 

en oordeel zelf! Er is 

veel nieuws te lezen 

o.m. over de gezinnen! 
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Met dank aan….de Bouwsteen! 
Margreet Lammers 
 

Velen van u hebben dit jaar de workshoppendag weer be-
zorgd. Bij deze willen we nogmaals al degenen die hieraan 
hebben meegewerkt, met in het bijzonder de workshopleiders, 
bedanken. U zult vast ook de heerlijke hapjes hebben ge-
proefd die dit jaar zijn gemaakt door een clubje leerlingen van 
de Bouwsteen. 

De leerlingen hebben zich op de vrijdagmiddag voorafgaand 
aan de workshoppendag in het zweet gewerkt om in moordend tempo lekkere kokoskoekjes en anders 
versnaperingen voor te bereiden. Heel veel dank voor jullie bijdrage! 
 

 

Scholen in actie 
Roosmarijn Wasseveld 

 
Met veel enthousiasme hebben leerlingen van twee basisscholen in Zutphen zich ingezet voor Stichting 

WaridiHome. Zowel op De Plotter als op De John  F. Kennedyschool ben ik een dag langsgegaan om te 

vertellen over Stichting WaridiHome  

 
Door de presentatie kregen de kinderen meer inzicht in het leven van Keniaanse kinderen. Heel verras-
send hoe verschillend alle klassen op mijn verhaal reageerden, maar nog verrassender was  het eindre-
sultaat. Dat de kinderen hard aan het werk gingen voor hun leeftijdsgenootjes in Kenia. Heel mooi om te 
zien! Deze twee scholen hebben een mooie opbrengst bij elkaar gebracht van €1300,-. Dit bedrag gaan 

we gebruiken om de basisschool in Chiromo volgend jaar met een klaslokaal uit te breiden. 

 

De verbouwde Chiromo primary school...foto’s zeggen genoeg! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oktober 2012       April 2013 

 
 



 

Juli 2013, editie 7, www.waridihome.com Pagina 3 

Het dorp Chiromo 
Roosmarijn Wasseveld 

 

Vijf nieuwe gezinnen die met behulp van Stichting WaridiHome geholpen worden door KidsCare Kenya. 

Vijf nieuwe gezinnen met ieder hun eigen problematiek. Twee gezinnen waarbij de grootouder(s) zorgen 

voor hun kleinkind(eren).  

 

Eén van deze oma’s (rechterfoto) is ook nog eens verlamd aan een kant van haar lichaam, waardoor ze 

veel moeite heeft met alle dagelijkse werkzaamheden. Haar huis stond op instorten en door onze bemoeie-
nis woont ze nu met haar kleindochter bij een andere (volwassen) kleinzoon in huis.

 
 

 

Een alleenstaande moeder in Chiromo (linkerfoto) sliep samen met haar 8 
jarige zoon in een hutje op palen. Ongelooflijk dat ze hier met z’n tweeën 
overleefden. Inmiddels woont ze tijdelijk bij haar 18jarige zoon in huis en 
wordt er door de moeder samen  met haar familieleden gewerkt aan de 
bouw van  een nieuw huis voor haar en haar 8 jarige zoon. Haar 11 jarige dochter is in verband met de ar-
moedige omstandigheden ondergebracht bij familieleden in een ander dorp.  

 
 

Het KidsCare Centre 
Veel foto’s in deze nieuwsbrief, maar we kunnen u niet de enorm snelle ontwikkelingen onthouden van de 
bouw van het centrum.  
           

          Cowshed 
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Twee ambassadrices los in Kenia 
Cobien Wasseveld en Yvonne de Leeuw 

 

De tante van Roos, Cobien,en haar vriendin Yvonne hebben een inspireren-

de reis naar Kenia gemaakt waar het bezoeken van de projecten van Roos 

een groot onderdeel van uit hebben gemaakt. Hieronder een verslag van 

hun ervaringen. 
 

Wat een geweldig  land 

Wat een geweldige mensen 
Wat een hartelijkheid 
Wat een welkom gevoel  
De eerste 12 dagen van onze reis in Kenia was rondom Nairobi. Deze dagen 

rondgereisd met Peter, onze gids. Van hem veel  gehoord over Kenia en hun 

gewoontes/cultuur. Hij heeft ons meegenomen naar zijn familie. Hier gezien dat 
er geen rijkdom is. De mensen moeten hard werken voor een beetje inkomen. 
Maar de mensen zijn tevreden, zijn gelukkig, zijn trots op hun land. Het was een 
geweldige, bijzondere reis. 
Daarna gevlogen naar Mombasa. Roosmarijn heeft ons opgehaald van het 
vliegveld en ons meegenomen naar een ander stuk Kenia.  

Wat een hitte, zoveel warmer dan rond Nairobi 
Wat een armoede 
Wat is onze hulp hard nodig. 
 
Twee hoogtepunten:  

De eerste steenlegging op de bouwplaats van het Kidscarecentre.  

Een bijzondere dag, een feestdag op z’n keniaans.  
Wachten op de tent en stoelen, het tekenen van het gastenboek, veel toespra-
ken, er worden door allerlei organisaties bomen geplant, door lokale mensen 
wordt er een maaltijd gekookt, tegen lunchtijd komen er vanuit de dorpen 
eromheen overal mensen naar de bouwplaats. Voor hen een mogelijkheid voor 
een warme maaltijd (wellicht de enige die week). 

Veel zaken lopen net even anders dan wat wij gewend zijn in Nederland.  
Tent komt 2,5 uur later, niet genoeg stoelen enz. Dan is het pole-pole (maak je 
niet druk) en komt het toch weer goed. 
Een mooi begin van een groots project. 
 
“Opening”school in Chiromo.  

Wat een feest (en dat net op Cobiens verjaardag).  
Met muziek en zang worden we binnengehaald. De dorpelingen zijn erg blij met 
de steun van WaridiHome, blij dat ze gehoord/gezien worden (zie foto). 
We kunnen met eigen ogen zien wat er in korte tijd is gebeurd.  
De foto’s van de bouwval van de school had Roosmarijn ons laten zien, maar nu 

staat er een gebouw met 2 lokalen met schoolborden, deuren, ramen en tafels 
en stoelen. Daarnaast nog genoeg geld om ook nog boeken, schriften, potlo-
den ed. aan te schaffen. Er kan nu op een fatsoenlijke manier les worden gege-
ven.  
Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan een toiletgebouw, een enorme 
klus. Respect voor de mannen die dit doen!  (er wordt met de hand een gat uit-

gehakt in kei-keiharde grond) 
Iedereen die heeft bijgedragen ( bv dmv donatie) mag trots zijn! 
 
We zijn met social workers op pad geweest naar dorpen, om gezinnen te bezoe-
ken die door onze stichting worden ondersteund. Dit heeft veel indruk op ons 
gemaakt! 

We hoorden en zagen schrijnende verhalen over de leefomstandigheden van 
de gezinnen. 
Maar ook zeker de stapjes vooruit, hoe klein ook, die er met de ondersteuning al 
bereikt zijn. 
Er is nog enorm veel werk te verzetten, fijn dat Roosmarijn besloten heeft weer 
terug te gaan. 
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