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Onze vormgever Angelo Roga heeft aan de hand van de 
foto’s die hij heeft gemaakt tijdens ons laatste bezoek aan 
Kenia een prachtige verjaardagskalender ontworpen.

De productie is gesponsord door Cleerdin & Hamer 
Advocaten, zodat de volledige opbrengst van deze kalender 
volledig ten goede komt van Stichting Amani. Je kunt de 
kalender voor € 15,00 bestellen via onze website.

VERJAARDAGSKALENDER

In december hebben we weer het schoolgeld voor al 
onze kinderen kunnen betalen. Dankzij jullie steun 
hebben Joyce en  Carol inmiddels een college diploma 
behaald!

Door deze opleiding heeft Joyce nu tijdelijk werk bij haar Door deze opleiding heeft Joyce nu tijdelijk werk bij haar 
stageplek in een hotel en kan Carol aan de slag als 
kledingmaker. Voor deze meiden gloort dus een mooie 
toekomst. Hierdoor zien we weer dat door het 
ondersteunen van onderwijs we daadwerkelijk 
verandering teweeg kunnen brengen.

Voor ons een extra stimulans om te proberen zoveel Voor ons een extra stimulans om te proberen zoveel 
mogelijk kinderen naar school te laten gaan. Jullie hulp 
blijft daar uiteraard hard nodig! 

GESLAAGD!!

Met de deelname van Stichting Amani aan de Amsterdam 
Marathon op 16 oktober 2016 is een fantastisch bedrag 
van € 4.252,-  opgehaald door onze lopers! Wij zijn erg blij 
met dit resultaat en kunnen hier heel veel en goed werk 
mee verrichten voor onze gezinnen in Kenia.

Met dit geld kunnen we ook dit jaar weer veel kinderen Met dit geld kunnen we ook dit jaar weer veel kinderen 
naar school laten gaan, zodat de kinderen hun opleiding 
kunnen voortzetten en afmaken. Zeker in een land als 
Kenia is dit van zeer groot belang voor een kans op een 
goede toekomst. Met een opleiding en diploma kunnen 
deze kinderen straks voldoende geld verdienen om voor 
zichzelf en hun families te zorgen. Zij hebben dan de hulp 
van Stichting Amani niet meer nodig.van Stichting Amani niet meer nodig.

Op zondag 15 oktober 2017 zal Stichting Amani voor de 
8e keer deelnemen aan de Amsterdam Marathon. De 
route van alle afstanden (8 km, 21 km en 42km) gaat 
langs de mooiste plekken van Amsterdam, zoals het 
Vondelpark, het Rijksmuseum en tot slot een heroïsche 
finish in het Olympisch Stadion!

De inschrijving is inmiddels geopend! Als je mee wilt 
doen aan de Amsterdam Marathon, kun je je opgeven via 
info@stichtingamani.nl onder vermelding van je naam 
en de afstand die je wilt lopen.

AMSTERDAM MARATHON 2016

Vorig jaar kwamen we na een bezoek aan Kenia thuis met 
veel dromen, die allemaal draaien om het verbeteren van 
de leefomstandigheden van onze families en hun een 
kans te geven op een mooie toekomst. 

Uiteraard is het faciliteren van onderwijs hiervoor zeer Uiteraard is het faciliteren van onderwijs hiervoor zeer 
belangrijk, maar ook het verbeteren van de 
leefomstandigheden van onze gezinnen. In een van de 
vorige nieuwsbrieven vertelden we al dat we in februari 
vorig jaar de familie Wanjiku hebben toegevoegd aan 
onze gezinnen. Deze familie bestaat uit oma, moeder en 
twee dochters. Toen wij hun ontmoetten leefden zij in 
zeer erbarmelijke en onveilige omstandigheden. Hun huis zeer erbarmelijke en onveilige omstandigheden. Hun huis 
was niet meer dan een scheef hutje gebouwd van takken 
en plastic.

 

Met het geld van de verkoop van de verjaardagskalenders 
hebben we eind 2016 een huis kunnen bouwen voor deze 
familie, inclusief de noodzakelijke benodigdheden zoals 
bedden en beddengoed. Eindelijk heeft deze familie een 
veilig onderkomen, een thuis. Ook gaan de kinderen, 
Beyonce en Jane, sinds vorig jaar naar school. Hierdoor is 
de situatie van deze familie niet langer uitzichtloos, maar 
kunnen zij weer dromen van een mooie toekomst.kunnen zij weer dromen van een mooie toekomst.

EEN THUIS VOOR DE FAMILIE WANJIKU

Als u ons wilt helpen de 
gezinnen van Stichting 
Amani te ondersteunen, 
kunt u uw donatie 
overmaken via het 
donatieformulier op onze 
website.

Alle donaties zijn uiteraard Alle donaties zijn uiteraard 
meer dan welkom! Wilt u 
geen gebruik maken van 
het donatieformulier, dan 
kunt u ook rechtstreeks 
overmaken op ons 
nummer:
NL97 RABO 0143 5844 99.NL97 RABO 0143 5844 99.

DONEREN!

Onze Keniaanse 
coördinator Patrick, heeft 
vorig jaar met behulp van 
Stichting Amani zijn 
diploma SPH behaald. Na 
een periode van 
solliciteren heeft hij nu een 
betaalde baan gevonden. betaalde baan gevonden. 
We zijn erg trots op hem! 
Ondanks zijn drukke 
schema zet hij zich nog 
steeds volledig in voor 
onze families en is hij zeer 
gemotiveerd om deze 
belangrijke rol nog lang te belangrijke rol nog lang te 
blijven vervullen.

PATRICK GIKONYO 

Dit zijn de zusjes Annie (15 
jaar) en Grace (13 jaar), 
twee super enthousiaste, 
leergierige en intelligente 
jonge meiden die niets 
liever willen dan hun 
droom achterna jagen.

Zo wil Grace manager van Zo wil Grace manager van 
een ziekenhuis worden en 
Annie wil dokter worden.

Wij kunnen met trots Wij kunnen met trots 
mededelen dat Grace & 
Annie in januari gestart 
zijn met de middelbare 
school! 

GRACE & ANNIE

EEN THUIS VOOR DE FAMILIE WANJIKU


