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Inleiding.
Aan het einde van het jaar is het altijd een
moment van terugblikken.
Omdat het 25 jaar geleden is dat we actief werden
in Kenia willen we in deze nieuwsbrief
terugkijken op ons verblijf in Kenia vanaf 1995.
Corona is een wereldwijd probleem met ook
grote gevolgen voor de projecten in Lodwar.
In Turkana zijn vooral besmettingen in Lodwar
en in andere grotere plaatsen, waar de kantoren,
grotere winkels, overheidsgebouwen en
ziekenhuis zijn.
De scholen, die sinds maart gesloten waren, zijn
weer open voor examenklassen, maar de meeste
kinderen zijn nog thuis.
De ouderen en de meervoudig gehandicapte
kinderen worden thuis bezocht. Deze hulp bestaat
voornamelijk uit het verstrekken van voedsel,
want er is erg veel honger onder de ouderen. De
ouders van de kinderen worden thuis begeleid, er
wordt met de kinderen gespeeld, ze krijgen
massage en het gezin krijgt voedsel als het
noodzakelijk is.
De viering van de internationale ouderen dag en
de kerstvieringen worden op aangepaste wijze
uitgevoerd.
Agnes schrijft over dit alles verderop in de brief.
De volledige brief staat op de website van de
Stichting Ewoi
Werkzaamheden vanaf 1995
In 1995 zijn we na een vakantie in Kenia terecht
gekomen in Lodwar, in het noorden van Kenia.
Eerst gedurende enkele weken tijdens de
schoolvakanties en in ‘97-‘98 gevolgd door een
sabbatical jaar.
Toen in 1999 het verzoek kwam van de
toenmalige bisschop Mgr. Mahon om als
vrijwilliger te komen werken in zijn bisdom
hebben we de stap gezet om voor een jaar actief
te zijn in projecten van het bisdom. Dit is
uitgelopen op 14 jaar wonen en werken in
Lodwar.
Huishoudschool in Kakuma.
Omdat er grote behoefte was aan een school voor
meisjes, die niet in de gelegenheid waren het
regulier onderwijs te volgen, vroeg de

Bisschop aan Ben de huishoudschool in Kakuma,
die enkele jaren geleden was gesloten,
te heropenen. De bisschop zei: “ Geld heb ik niet,
maar hier heb je de sleutels van het oude
ziekenhuis en begin maar”.
Door samenloop van omstandigheden werd er
geld door de VN, die een vluchtelingenkamp in
de buurt runde, beschikbaar gesteld en met hulp
van weldoeners kon er worden gestart met de
renovatie, aanschaf van materialen en aanstellen
van enkele leerkrachten. In het eerste jaar
volgden 18 meisjes lessen in theorie en praktijk
en vierden ze samen Ben’s verjaardag.
Na een jaar nam Terre des Hommes de financiële
kosten op zich en zo kon de school overgedragen
worden aan Afrikaanse zusters.

Huishoudschool in Kakuma

Onderwijs aan dove kinderen.
Vanuit Kakuma kwam Ben terug naar Lodwar en
zijn we gestart met het opzetten van onderwijs
aan dove kinderen.
Een stuk land (zand) werd door het bisdom ter
beschikking gesteld en hier kon de bouw
beginnen. Eerst moest het terrein bouwrijp
worden gemaakt.
Plannen en
bouwtekeningen
werden gemaakt,
cement en
bouwmaterialen
aangeschaft en
personeel aangenomen.
Begonnen werd met het
maken van duizenden
stenen. Dank zij
sponsors zoals de

Zusters uit Bergen NH, de Nederlandse
ambassade in Nairobi en de Fraters van Utrecht
konden de eerst lokalen worden gebouw.
Ook werd gestart met de bouw van een internaat
om de leerlingen, die van heinde en verre
kwamen, onderdak te geven. Alle gebouwen zijn
opgetrokken uit steen en metaal
In 2002 waren enkele klaslokalen en een gedeelte
van het internaat “St. Luke” gereed en werd het
onderwijs voor dove kinderen feestelijk gestart.
De school werd uitgebreid tot 8 lokalen met
bijbehorende gebouwen als kantoor, keuken,
toiletten en watertanks.
Ongeveer 100 dove kinderen waren vanaf die tijd
in de gelegenheid onderwijs te volgen. Omdat de
overheid in Kenia verantwoordelijk is voor het
onderwijs betaalden zij enkele leerkrachten. In
2006 werd de school overgedragen aan het
ministerie van onderwijs. De kosten werden te
hoog om deze particulier op te kunnen brengen.
Op verzoek van de Bisschop bleef het internaat
onder de verantwoordelijkheid van het bisdom.
De grote open speelhal die werd gebouwd was
geschikt voor spel en andere samenkomsten.

Speelhal

Omdat al snel bleek dat het van groot belang was
dat dove kinderen al op heel jonge leeftijd met dit
speciale onderwijs moeten beginnen is er gestart
met de bouw van een kleuterschool op het terrein
van het internaat.

Opening toegang kleuterschool door Fr. Wilfried

Drie klassen met elk 12-15 kleuters krijgen nu les
van speciaal opgeleide leerkrachten, in o.a.
gebarentaal om goed voorbereid door te kunnen
stromen naar de basisschool, waar zij aangepast
onderwijs volgen.

Kleuterklas
Omdat dove kinderen thuis de taak hadden om op
de geiten te passen was het heel moeilijk om de
ouders te motiveren hun kind naar school te
sturen, waar ze naast leren ook kunnen spelen en
feesten. Met veel geduld van de staf van het
internaat, maar ook van parochie vertegenwoordigers o.a. priesters, chiefs en dorpsoudsten,
het organiseren van voorlichting door workshops
en mond op mond reclame, is dit verbeterd. Nu
komen ouders zelf vragen of hun dove kind
onderwijs mag volgen.
Ouderen in Turkana.
De ouderen in Turkana hadden en hebben het nog
steeds erg moeilijk. Velen moeten het alleen zien
te redden en hebben weinig of geen aandacht of
zorg van familie of gemeenschap. De, inmiddels,
nieuw benoemde bisschop Patrick Harrington had
de wens om een project op te zetten voor deze
armste ouderen. Samen met Bea, een meisje dat
we al kenden, zijn we naar de buitenwijken van
Lodwar gegaan en hebben ouderen bezocht
waarvan Bea wist dat er hulp nodig was.

Toen het project een beetje bekendheid kreeg
kwamen er snel aanvragen voor hulp en moesten
er meer medewerkers worden aangenomen. Het
werd een soort thuiszorg project.

Huisbezoeken zorgden er voor dat de problemen
van de ouderen onderkend werden. Vooral
honger, gebrek aan water, ziekte, hygiëne en
onderdak waren de grootste problemen.

Op huisbezoek.
Met de aangestelde verpleegkundige en
maatschappelijk werkster werd geprobeerd,
samen met de huisbezoeksters, voor deze ouderen
een iets comfortabeler leven te creëren door
voedsel te verstrekken, ziekenhuisbezoek te
regelen, soms het bouwen van een hutje van
lokaal materiaal en veel andere vormen van hulp
die nodig was. Omdat het gehuurde gebouwtje,
dat als kantoor diende, op een erg onveilige plek
stond, is het gelukt om een eigen gebouw met
kantoor- en opslagruimte voor voedsel, een
keuken, doucheruimte voor de ouderen en
watertanks te bouwen op een perceel van het
bisdom n.l. het “Ewoi centrum”. Het is een heel
doelmatig gebouw van waaruit alle activiteiten
plaats vinden zoals kerstvieringen en
Internationale ouderen dag, voedseluitdelingen,
voorlichtingsbijeenkomsten, enz.

Het Ewoi centrum

Tijdens huisbezoeken aan de ouderen werden
regelmatig ernstig gehandicapte kinderen
aangetroffen in erbarmelijke omstandigheden.
Omdat de moeder moest zorgen dat er ‘s avonds
iets te eten was voor de familie, of omdat het
gehandicapte kind niet gewenst was in het gezin,
was vaak oma degene die het kind verzorgde.
Maar oma was meestal zelf niet in staat om voor

eten of andere noodzakelijkheden, te zorgen.
Daardoor werd ook hulp geboden aan deze
kinderen.
Het bijzondere was dat de omgeving vaak niet
wist dat er een kind in het hutje aanwezig was.
Hieruit is de dagopvang voor de meervoudig
gehandicapte kinderen ontstaan.
Al enkele jaren
worden deze
kinderen drie keer
per week, met een
aangepaste bus,
opgehaald en
brengen de dag door
in een speciaal
geschikte ruimte.
Hier worden ze
gewassen, er wordt
met hen gespeeld,
zij krijgen gezonde,
aangepaste voeding, massage en medische zorg
als het nodig is. Door regelmatige bijeenkomsten
en huisbezoeken worden de ouders/verzorgers bij
de zorg van de kinderen betrokken, waarbij
voorlichting een grote rol speelt.
In het begin stonden de ouders, maar ook de
gemeenschap er sceptisch tegenover om hulp aan
deze kinderen te geven: “je kunt ze beter dood
laten gaan”. Maar nu wordt deze zorg erg
gewaardeerd. De medewerkers krijgen veel
respect en waardering van hun omgeving.
Workshops
Sinds enkele jaren worden er door het hele
Turkana District workshops georganiseerd, door
de medewerkers van het Ewoi centrum en St.
Luke, in samenwerking met parochie besturen.
Uitvoerig wordt er dan besproken hoe de
gemeenschap deze mensen kan helpen.
Uit ervaring is gebleken dat de cursisten, die de
workshops gevolgd hebben, hun omgeving
positief beïnvloeden ten gunste van de armste
ouderen en gehandicapten.
Deze workshops worden gesponsord door de
landelijke- en regionale vastenactie Nederland.

Mobiele
kliniek
in de

bush

De hulpprogramma’s hebben ieder een eigen
bestuur. In 2012 zijn de projecten overgedragen
aan het Bisdom Lodwar en heeft de Bisschop nu
de eindverantwoordelijkheid .

De plaatselijke medewerkers doen hun werk met
veel respect en zorg. . Zij werken onder leiding
van Agnes, de coördinator van het Ewoi
programma. Omdat de directeur, Gabriel, het
doven internaat St. Luke, een andere baan heeft
aangenomen, heeft Agnes tijdelijk ook daar de
supervisie. Als de scholen, die nu gesloten zijn,
hopelijk in januari weer opengaan, zal er een
nieuwe directeur worden aangesteld.
Stichting Ewoi
In 2013 is “Stichting Ewoi” opgericht. Deze
tracht de financiën bij elkaar te krijgen, zodat de
hulpprogramma’s in Lodwar hun werk kunnen
doen. De Nederlandse Stichting Effatha stelt
jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de lopende
kosten van het internaat en voor de dagopvang
van de meervoudig gehandicapte kinderen.
De kosten voor hulp aan de armste ouderen en de
overige kosten van de projecten komen geheel
voor rekening van de Stichting. De Keniaanse
overheid draagt niets bij, noch aan de ouderen
noch aan de gehandicapte kinderen. Ook het
bisdom Lodwar heeft erg weinig inkomsten en
kan daarom ook niet bijdragen. .
Heel dankbaar zijn we voor de hulp, financieel en
op andere wijze, die we gedurende 25 jaar van
velen hebben mogen ontvangen.
Alleen hierdoor was en is het mogelijk om de
hulp te bieden.
We hopen ook in de toekomst te mogen rekenen
op de steun van velen zodat we met z’n allen de
armste ouderen en gehandicapten in Lodwar en
omgeving een menswaardiger bestaan kunnen
geven.
Bericht van Agnes.
“Sinds midden maart 2020 treft het corona virus
ons land Kenia en vanaf dat moment veranderde
de leefwijze compleet.
Scholen, restaurants, kantoren, kerken en andere
plaatsen van samenkomst werden geheel of
gedeeltelijk gesloten, zo ook het Ewoi centrum.
Dit had zijn weerslag op onze projecten omdat de
kwetsbare groepen zoals meervoudig
gehandicapte kinderen en ouderen tot de risico
groepen behoren. Dit besluit was niet
gemakkelijk omdat juist de ouderen en de
kinderen op hun plek, waar zij zich veilig
voelden, voedsel en hulp moesten missen.
Na enige tijd heeft de staf besloten om het werk
weer op te pakken met inachtneming van de
gezondheidsvoorschriften zoals maskers, handen
wassen, afstand houden.

Maar na een korte periode van werken moest
alles weer op slot, omdat de cijfers van
besmettingen weer hoog opliepen en de meeste
gezondheidswerkers besmet waren.
Heel erg was het dat een van onze collega’s van
het diocese besmet raakte en stierf. In het .bisdom
wordt nu in kleine groepen gewerkt.
Het ziekenhuis werd gesloten waardoor de
mensen aangewezen waren op de privé klinieken
die erg duur zijn en waar de mensen geen geld
voor hebben. De opgenomen mensen in het
ziekenhuis stierven ook omdat er geen artsen
aanwezig waren die naar hen omkeken. Het was
een gecompliceerde situatie.
Op het moment is er een tweede infectiegolf,
maar de president heeft gezegd dat de scholen in
januari weer open zullen gaan. Sommige examen
klassen zijn wel gestart en gaan door tot eind
december.
Als alles goed en veilig is hopen we in januari te
kunnen starten. We bidden voor allen die lijden
onder deze pandemie, degenen die besmet zijn
door het corona-virus en de families die hun
geliefden hebben verloren.
Moge God ons allen beschermen”
Agnes Mana
Dank.
Mede namens het
bestuur van
Stichting Ewoi
willen we
iedereen, die het
afgelopen jaar
geholpen heeft,
bedanken voor de
morele en
materiele steun
die ontvangen is
en waardoor de
hulp projecten in
Lodwar op een goede manier konden worden
voortgezet.
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