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Ook in Kenia is corona helaas nog steeds dagelijks het onderwerp van gesprek. 



 

In Kenia zijn nu ruim 40.600 besmettingen. Positief is dat ook in Kenia 

de bekende maatregelen effect hebben en er sprake is van een afname van 

het aantal besmettingen. Uiteraard moeten ze ook daar de maatregelen in 

acht houden, om een nieuwe doorbraak te voorkomen. In maart zijn we gestart 

met een ‘corona-hulp-pakket’, om de gezinnen te ondersteunen in deze extra 

lastige tijd én ze te stimuleren zo veel mogelijk thuis te blijven. 

  

Dit pakket houdt in dat: 

- alle gezinnen een basis voedselpakket ontvangen, inclusief zeep 

- ieder gezin een basisinkomen krijgt van 20 euro per maand 

- de huur wordt betaald voor vier gezinnen 

 

Tot nu toe zijn onze families gelukkig gezond gebleven en hebben we 

besloten om het ‘corona-hulp-pakket’ te verlengen tot in ieder geval eind 

november. 

  

Om jullie als donateur zicht te geven op deze extra kosten: 

Het voedselpakket kost 30 euro per gezin per maand, het totaalbedrag voor het 

basisinkomen is 180 euro en de totale huur voor drie gezinnen bedraagt 110 

euro per maand. Dit betekent dat we per maand ongeveer 560 euro betalen 

voor deze extra maatregelen. 

De verwachting was dat in Kenia de scholen pas weer in januari 2021 open 

zouden gaan, maar als de dalende lijn qua aantal besmettingen zich voortzet, 



 

zouden de kinderen mogelijk eerder weer kunnen starten. Goed nieuws 

natuurlijk voor de kinderen, want onderwijs is zó ontzettend belangrijk, zeker in 

een land als Kenia. De schoolgelden zullen uiteraard weer betaald worden door 

Amani, evenals de andere schoolbenodigdheden zoals uniform, boeken, 

schoenen en schooltas. 

Corona-hulp-pakket 

 

  

Solar project 

Drie van onze gezinnen maken bij gebrek aan elektriciteit als lichtbron gebruik 

van een olielamp. De kerosine die daarvoor wordt gebruikt is niet alleen 

kostbaar, maar ook nog eens erg brandgevaarlijk. 

 

https://www.stichtingamani.nl/component/jdonation/


 

Daarom hebben wij tijdens ons laatste bezoek aan Kenia in december al met 

Patrick gesproken over het opzetten van een solarproject voor in ieder geval 

onze drie gezinnen: familie Wanjiku, Uncle Pius en Godfrey. Nyeri kent een 

klimaat met gemiddeld 6 zonuren per dag, dus dit zou een mooie 

milieuvriendelijke, duurzame manier zijn om hun te voorzien van licht. 

  

De kosten van dit project bedragen 150 euro per familie, dus er is in totaal 450 

euro nodig. Help jij mee om deze families veilig en duurzaam licht te geven? Via 

onderstaande knop kun jij jouw bijdrage overmaken. 

Solar Project: doneer hier 

 

 
 

 

Nieuwe shop 

  

 

  

De afgelopen maanden is door onze vaste klusjesman hard gewerkt! Hij heeft 

een shop gebouwd voor mama Lucy. Mama Lucy, moeder van Samuel en Lucy, 

is invalide en heeft hierdoor ze weinig vrijheid. Ze wilde heel graag een 

zinvolle invulling van haar dag en van betekenis kunnen zijn voor haar gezin. Al 

langere tijd had ze de wens om een eigen shop te hebben, zodat ze meer 

onder de mensen is en uiteraard geld kan verdienen. Het wachten was op een 

https://www.stichtingamani.nl/component/jdonation/


 

vergunning van de gemeente. Maar eindelijk was het zover, de shop is een feit! 

In een haar winkel verkoopt ze producten die langere tijd houdbaar zijn, zoals 

allerlei soorten bonen, rijst, zaden en granen. 

  

De foto’s spreken voor zich, de shop is fantastisch geworden! Wij zijn 

ontzettend blij met het resultaat en dankbaar dat we dit met jullie steun 

hebben kunnen realiseren voor mama Lucy! Asante sana! 

Daarnaast is ze mama Lucy oma geworden, haar dochter Lucy is in augustus 

bevallen van een prachtige en gezonde dochter Roselyn 

 
 

  

 

AMSTERDAM MARATHON 

 

Zoals verwacht gaat de Amsterdam Marathon 

– gepland op 18 oktober – 

vanwege de coronapandemie dit jaar helaas niet door. 

Stichting Amani zou voor de 11e keer op rij deelnemen aan dit grootse event. Ieder 

jaar lopen we met een grote groep mee (8 of 21 km) en zamelen zo geld in voor de 

stichting. Naast dat we een ontzettend gezellige en sportieve dag met elkaar 

moeten missen, betekent dit voor de stichting ook financiële tegenvaller. 

 

Hopelijk staan we volgend jaar weer met een grote groep lopers aan de start! 

 



  

 

 

 

  

 


