
In december 2019 heeft Jelly weer een bezoek gebracht aan de families 
in Kenia. Inmiddels al weer 12 jaar na ons eerste bezoek, voelt Kenia 
als een tweede thuis. De dagen daar starten met een bezoekje aan de 
Mathai Supermarket, waar ze ons inmiddels ook al kennen en iedereen 
klaar staat om ons te helpen de voedselpakketten voor de gezinnen te 
kopen. Het gaat om een basispakket van o.a. rijst, meel, zeep, thee en 
suiker ter waarde van ongeveer 13 euro. De families zijn allemaal zó 
dankbaar voor onze komst en natuurlijk voor de hulp die we ze dankzij 
jullie structureel kunnen bieden. Dit geeft hun zoveel geruststelling, 
hoop en vertrouwen. Trots laten zij ook zien wat we dankzij Stichting 
Amani voor hen hebben kunnen regelen, van een dak boven hun hoofd 
tot een eigen shop. 

Ook fijn om te zien dat ze allemaal goed contact hebben met Patrick, 
onze Keniaanse coördinator en onmisbare schakel in het geheel. Zonder 
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OOK KENIA BLIJFT DIT VIRUS EN DE 

VRESELIJKE GEVOLGEN ERVAN NIET 

BESPAARD. GEVOLGEN DIE IN EEN LAND ALS 

KENIA NOG VELE MALEN DESASTREUZER 

ZULLEN ZIJN DAN IN NEDERLAND. 

STICHTING AMANI ZAL UITERAARD DE 

NODIGE MAATREGELEN NEMEN OM ONZE 

FAMILIES EN ANDEREN TE ONDERSTEUNEN 

EN WAAR MOGELIJK TE BESCHERMEN. VIA 

DE WEBSITE EN EEN APARTE NIEUWSBRIEF 

ZULLEN WE JULLIE INFORMEREN OVER WAT 

WIJ KUNNEN DOEN EN HOE JULLIE DAARBIJ 

KUNNEN HELPEN.
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ONDERWIJS

Op dit gaan dankzij Stichting Amani 
maar liefst 16 kinderen naar school, 
variërend van de kleuterschool tot 
college. Wat zijn deze kinderen en 
hun families dankbaar voor deze 
mogelijkheid om onderwijs te volgen 
en een diploma te halen. De sleutel tot 
een betere toekomst. Een kans die ze 
zonder jullie hulp niet hadden gehad.

Naast deze 16 kinderen, zijn er ook 
4 jongvolwassenen die graag verder 
willen studeren. Daniel heeft dit jaar 
zijn middelbare school afgerond 
en kan nu doorstromen naar 
vervolgonderwijs. Lucy heeft een 
poosje gewerkt, maar heeft gemerkt 

dat baanzekerheid toch minimaal 
is met alleen een certificaat. Ze zou 
graag een diploma willen behalen aan 
de Technische Hogeschool. Carol, 
een jongedame van 23 jaar, wil gaan 
verder studeren aan de universiteit 
in Nairobi. Kevin heeft een paar jaar 
geleden al zijn middelbare school 
afgerond maar merkt dat het moeilijk 
is om een vaste baan te vinden. Hij 
wil daarom graag verder leren en zal 
binnenkort starten met Computer 
Science. Wij geloven enorm in de 
kracht van scholing en onderwijs dus 
moedigen ze zeker aan om door te 
gaan met studeren als dit mogelijk is.



3 STICHTING AMANI

Update website

De komende tijd zullen we aandacht besteden aan het updaten van onze website. Zo willen we op onze site een aantal projecten 
uitlichten om daar extra aandacht voor te vragen. Zeker na een recent bezoek hebben we genoeg ideeën om de huidige 
leefomstandigheden van de gezinnen te verbeteren. Op de vernieuwde website zal het ook mogelijk zijn om middels één druk 
op de knop een donatie voor een bepaald project over te maken. Houd de website dus in de gaten!

Godfrey

Vorig jaar heeft in het teken gestaan 
van het (op)bouwen van de ‘shoeshop’ 
van Godfrey. Dit jaar heeft Jelly met 
eigen ogen het fantastische resultaat 
mogen zien. Wauw, wat is het mooi 
geworden! Al vanuit de verte springt 
de kleur blauw van de shop eruit, en 
zien we een goed gebouwde shop met 
een breed glimlachende Godfrey. Zo 
hartverwarmend! Godfrey is blij ons te 
zien en laat met veel dankbaarheid zijn 
winkel en werk zien. De achterwand 
gebruikt hij als display, waar veel en 
diverse schoenen zijn uitgestald. Eens 
in de zoveel tijd komt zijn mentor nog 
langs die hem heeft onderwezen in het 
vak van schoenmaker. Na het bezoek 
aan zijn shop neemt hij ons nog even 
mee naar zijn huis. Helaas gaat zijn 
gezondheid snel achteruit. Hij kan 
niet meer zonder hulp (van krukken 

AMSTERDAM MARATHON 2020
We zijn niet te stoppen! Ook dit jaar 
doen we weer mee aan het jaarlijks 
terugkerend hardloopevenement: 
De Amsterdam Marathon. Dubbel 
winst: én zelf een sportieve prestatie 
neerzetten, én geld inzamelen voor 
Stichting Amani. Na aftrek van de 
kosten voor deelname die we aan de 
organisatie moeten betalen, gaat al het 
sponsorgeld naar Kenia. Wij doen niet 
aan strijkstokken! 

Afgelopen jaar hebben we met onze 
deelname een bedrag van € 3164,00 
opgehaald! Nogmaals enorm veel dank 
aan de lopers en hun sponsors! Met dit 
geld kunnen wij zo veel belangrijk werk 
doen.

De Amsterdam Marathon is dit jaar op 
zondag 18 oktober dus je hebt nog ruim 
de tijd om te trainen. Je kunt kiezen uit 
één van deze drie afstanden: 8 km, 21 

of anderen) op zijn benen staan. Zijn 
huis is eigenlijk niet meer geschikt voor 
hem en we zouden hem graag willen 
helpen met een aangepaste, veilige plek 
voor hem zodat hij zich wat vrijer kan 
bewegen. Onze ideeën hierover zullen 
we binnenkort presenteren op onze 
website. 

Stichting Amani ondersteunt hem 
bij de aanschaf van nieuw materiaal, 
reiskosten voor de boda boda (soort 
motortaxi) en een maandelijks 
voedselpakket. Naast zijn werk, waar hij 
5 tot 6 dagen per week te vinden is, gaat 
hij 2 keer per week naar de kerk. 

We hopen van harte dat het lukt om zijn 
woonomstandigheden op korte termijn 
te verbeteren, want deze man heeft een 
hart van goud en zal nooit opgeven! 

km en 42 km. Ieder jaar weer maken 
we er een feestje van en staan we met 
een enthousiast team aan de start. En 
onze professionele fotograaf Angelo 
Roga zet je graag op de foto als je (niet 
te snel graag 😉) over de finish komt.
Genoeg redenen om je op te geven 
toch? Opgeven kan door een mail te 
sturen naar: info@stichtingamani.
nl o.v.v. je naam, emailadres en de 
afstand die je wilt lopen.
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