
Nieuwsbrief juli 2015 
 

Deze nieuwsbrief ontvang je omdat we weten of vermoeden dat je meeleeft met ons werk in 
Kenia. Eigenlijk is het niet ons werk, het is het werk van de Kenianen zelf, dat door ons 
ondersteund wordt. 
 
De stichting Together for Life steun werk in Kisii (West-Kenia, niet ver van het Victoriameer) 
op vijf gebieden: ondersteuning van kerkelijk werk (bijbelstudie en theologische vorming), 
onderwijs, zorg voor (landbouw)dieren, bouwproject en voorlichting over gezondheid en 
seksualiteit. Een breed spectrum aan doelstellingen dus. 
We willen je hierbij op de hoogte brengen of houden van de ontwikkelingen van de laatste 
tijd. 
 
Jared 
Onze contactpersoon, Jared,  is een veelzijdig man. 
Dominee en docent aan een theologische opleiding, 
boer, in geval van nood verpleger en zelfs 
verloskundige, en eigenaar van een bedrijf dat 
bemiddelt bij aanbesteding en uitvoering van 
projecten in opdracht van de overheid. 
Ook is bij drijvende kracht van een voortdurende serie 
missionaire en diaconale projecten. 
Waar haalt hij de tijd vandaan? zou je zeggen. Ja, dat vragen wij ons ook wel eens af. 
Natuurlijk doet hij dat niet alleen, integendeel. Veel energie steekt hij ook in het vormen en 
opleiden van anderen voor leidinggevende functies. En dat werpt vruchten af! 
 

Bouw 
In Nederland hebben we vorig jaar actie gevoerd voor de 
bouw van een opleidingscentrum. 
Inmiddels is de bouw vergevorderd. Omdat het cement van 
de muren eerst moest harden, is nog gewacht met het dak. 
De aannemer is inmiddels ergens anders aan het werk 
gegaan en die klus loopt uit, zodat het dak er nog niet op 
zit. Het is de bedoeling dat dat binnenkort gaat gebeuren. 

Het gebouw is niet bedoeld voor het lesgeven zelf, daar kan het kerkgebouw voor gebruikt 
worden, maar voor accommodatie. Bekostiging van de bouw is rond, alleen voor de 
inventaris (sanitair, keuken, slaapkamers) nog niet. 
 
Noodhulp 
In de stad Kisii is in februari een ernstig ongeluk gebeurd: een 
taxibusje is met hoge snelheid ingereden op ouders, die stonden te 
wachten bij een school. Daarbij zijn tientallen mensen gedood en 
zwaar gewond. Het plaatselijke ziekenhuis kon de zorg niet aan, 
Jared heeft enkele weken als verpleger gewerkt. Ook is vanuit 
Nederland geld overgemaakt om zwaargewonden een 
bloedtransfusie te kunnen geven. Dat moest speciaal uit Oeganda 
komen, omdat het een speciale bloedgroep was. Voor de mensen 
zelf onbetaalbaar, maar het heeft levens gered. Mede door 
bemiddeling van Jared heeft de school besloten om de kinderen van wie ouders getroffen 
zijn geen schoolgeld te laten betalen. 
Ook is er hulp gegeven aan slachtoffers van stammenstrijd in het noorden van Kenia. 
Twee voorbeelden van zorg van Jared en de kerk (KIPRC) tot ver buiten de eigen kring. 
 
 
 



 
Schoolgeld 
In de eigen omgeving worden 44 kinderen geholpen om naar 
school te gaan. Het gaat om wezen en om kinderen waarvan de 
ouders geen schoolgeld kunnen betalen. 
Ook in het verleden zijn wezen opgevangen en gesponsord. Die 
zijn inmiddels (jong) volwassen en zijn geholpen om werk te vinden 
of een bedrijfje te beginnen. 
Ook dat werk gaat de financiële draagkracht van de KIPRC te 
boven. Daarom geven we vanuit Nederland hulp, zoals we dat ook 
in het verleden hebben gedaan (maar dat was nog voor de stichting 
Together for Life bestond). 
In april is in Nyambarambe (het dorp waar Jared woont en waar ook 
de kerk van de KIPRC staat), een verkoop gehouden (zie foto), die 
heeft 1000 euro opgeleverd, inclusief een gift van het ziekenhuis als 
blijk van waardering voor het werk dat Jared daar verricht heeft en de bijdrage voor de 
bloedtransfusies. Die 1000 euro zijn ongeveer een tiende van wat jaarlijks nodig is voor 
schoolgeld, kleding, ziektekostenverzekering en eten voor de kinderen (ontbijt en warm eten 
op school). 
 

Company 
We schreven al over het bedrijf dat Jared heeft opgericht, 
overigens heeft hij dat gedaan op verzoek van de lokale 
overheid. Dat is een duidelijk blijk van vertrouwen in een 
land waar een groot wantrouwen is tussen overheid en de 
burgers. Corruptie en onverschilligheid is een groot 
probleem, en ze kennen Jared als een integer man. 
De stichting heeft bemiddeld om Jared een lening te geven 

om te kunnen starten (een micro-krediet dus).  
Het eerste jaar is gunstig verlopen en heeft de company winst gemaakt. Een van de 
projecten was een gebouw voor de provinciale overheid (zie foto). Graag wil hij meer 
financiële armslag om meer projecten aan te kunnen. Geld lenen in Kenia is een dure 
aangelegenheid, 15 – 20 % rente vragen is geen uitzondering. 
We zoeken op dit moment mogelijkheden (en mensen) in Nederland om meer geld te 
kunnen lenen aan zijn bedrijf. Met de opbrengst wil hij o.a. schoolgeld voor de 44 kinderen 
betalen. 
 
Cursus 
Het is de bedoeling dat Tonnis en Harmke eind dit jaar 4 weken naar Kenia gaan; daar willen 
we weer enkele cursussen geven. Die reis wordt niet door de stichting betaald, daar zijn 
sponsors voor gevonden. Je hoort er nog meer over! We zijn druk bezig aan het plannen 
maken. 
 
Donatie 
Graag willen we verbreding van onze financiële armslag. Daarom willen we je vragen om 
eenmalig of van tijd tot tijd een donatie over te maken voor het werk. 
Onze opzet is dat er nauwelijks geld aan de strijkstok blijft hangen. De enige onkosten die 
we hebben zijn wat bankkosten e.d. Voor onze inkomsten en uitgaven van vorig jaar kun je 
het jaaroverzicht zien op de website. 
Je kunt een gift overmaken op IBAN NL91RABO0184195500  of  onderstaande 
machtigingsformulier invullen. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 
Alvast hartelijk dank. 
 
  



Info 
Wil je meer weten? Kijk op internet: 
http://together4life.nl/ 
En op Facebook: 
https://www.facebook.com/together4lifekenya 
https://www.facebook.com/pages/Kiprc-mission 
(deze twee facebook-accounts zijn vrij te bezoeken, dus ook als je zelf geen facebook-
account hebt) 
 
Machtigingsformulier 
Hierbij een machtigingsformulier. 
Je kunt het printen en invullen. 
Vervolgens kun je het op drie manieren teruggeven: 
1. geven aan een van ons. 
2. opsturen naar Together for Life, 
 p/a Harmke Groenveld, 
 Loerikseweg 6b, 
 3991AD Houten. 
3. scannen en mailen naar info@together4life.nl  
 
 
 
 
 
Ja, Ik steun het werk van Stichting Together for Life en ga 
akkoord met een machtiging van: 
 
Eenmalig:     � €7,-   � €15,-  � €25,-  � Anders nl €…… 
 
Doorlopend*:  � €5,-   � €10,-  � €25,-  � Anders nl € …… 
 
* Bij doorlopende machtiging wordt dit bedrag maandelijks afgeschreven en kan op elk moment door u 
worden beeindigd.  
 
Naam : …………………………………………………………………………………………….……… 

Adres……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ………..……………… Woonplaats………..……………….…………….…………….……. 

Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….  

Plaats en datum : …..………………….…..……………………..  Handtekening 

Emailadres:………………………………………………………. 

� Ja, ik blijf graag op de hoogte van het werk en ontvang  
graag de nieuwsbrief. 
 
SEPA machtiging 
Stichting Together for Life – incassant – ID: NL51ZZZ607955650000  - Zr. Kortestraat 87,  9983 SW Roodeschool, KVK 60795565 
• Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting Together for Life om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven en uw bank om  een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht  aan stichting Together for Life. 
• Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 

bank naar de voorwaarden. 

 
 
 


