
Overstromingen in Lodwar, Turkana, Kenia 

FLOODS in Lodwar, Turkana, Kenya. 

Turkana in Kenya has been known to be the hottest place, but a few weeks ago we have had 

unexpected rains which brought about floods in Lodwar town.  

The weather just started changing and later the rains started.  

 

Those who know can bear me witness that Lodwar town is between two rivers, river Turkwel 

and Kawalase River. Kawalase has been always a threat whenever it rains. But this time 

things were different. After the rains at about 3 pm both rivers were full and flooding over to 

the banks and the disaster happened.  

                              
 

                   
 

All the places were affected, people’s homes were washed, animals in the sell yard, the 

market place was full of water and everything washed,  

 

            
 

St. Theresa’s Centre for the diocese was not spared at all, all was flooded, guest houses were 

full of water, all the rooms were full of water and everything washed, the workers were saved 



otherwise death would have occurred. I must say the water came with a force and were able 

to make trees fall.  

                           
 

                              
   

About 4 schools were affected one of the worst affected was St. Kevin’s Secondary school 

for the diocese also, it was terrible. The students were doing their room four exams, KNEC, 

when it started but they were disrupted. The school was full of water up to the level of about 

9 fts high. You cannot believe it. All was affected their desks full of water, their books some 

washed away, you will see from the photos.  

                 
 

                



Their toilets pit latrines were filled with water and the food in their store was spoilt.  

It was a lot of mess in this school and the students were forced to be transported to another 

school to do their exams there. Because they had no food, no books and the toilets were full 

of water, pure contamination.  

 

Still the rest of the community was affected, apart from the villages, the people could not 

cross the bridge because the water was over the bridge and spell over up to all over the town. 

No passing.  

 

The prisoners were transported to one of the churches up the hill tied two together with the 

chain. 

 

We thank God the staffs were not affected as such though our homes were full of water but it 

did not destroy the houses.  

 

Some of our multiple handicapped children were also affected. An example is Akiru who was 

rescued by just a passing by man who carried her off the water. The mother was somewhere 

drunk and the girl was left all alone. All was destroyed houses and everything inside it.  

 

Now the handicapped girl is just sitting under the tree day and night. 

 

                              
 

There is worn out scrape cars there somebody dumped there because it was empty, so this 

where the family stays when it rains, and also keep their utensils there.  

 

I have to say so many people lost their properties and all so much was destroyed. 

Some people die those who lived near the river banks. Even now since the piping of the water 

was washed away there is a problem of water all over.  

To my surprise the county government know the much people suffered from this floods but 

they did not do anything, instead they tell people they have to move away from the river 

banks. 

But some people got help from Red Cross.  

But the school and the handicapped girl are still under mercy. 

 
Agnes Mana, Lodwar.  
November 2019 

 



Samenvatting het verslag van Agnes: Overstromingen in Lodwar, Turkana, Kenya. 

 

De laatste tijd is Lodwar, maar eigenlijk heel Turkana geteisterd door hevige regen.  

Omdat Lodwar tussen twee rivieren ligt namelijk de Kawalase rivier en de Turkwel rivier 

heeft het water vooral in Lodwar veel schade aangericht.  

Het water kwam zo snel opzetten en met zoveel kracht dat men hierdoor overvallen werd. 

 

Huisjes zijn weggespoeld, asfalt van de pas geasfalteerde wegen is weggeslagen en vee, 

vooral geiten zijn verdronken, scholen en gebouwen stonden meer dan een meter onder 

water. 4 Grote middelbare scholen en het conferentie centrum van het bisdom, “St Theresa 

Centrum”  hebben veel geleden en zijn onbruikbaar.  

Boeken, schriften, lesmateriaal, matrassen, keukeninterieur en meubilair en de voorraden 

voedsel hebben geleden of zijn vernietigd. De putten en septic tanks zijn volgelopen en niet te 

gebruiken. 

De studenten trachten hun boeken en schriften nog te drogen in de zon. 

Nu het examentijd is geeft dat veel problemen. Studenten moeten naar andere scholen om 

hun examens te doen. 

De brug, die de enige verbinding vormt tussen noord en zuid, stond onder water met als 

gevolg dat de ene helft van de stad afgesloten was, omdat verkeer van de ene naar de andere 

kant niet mogelijk was. Ook het transport naar het noorden lag enige stil. 

De gevangenis, die vrij dicht bij de rivier ligt, liep gevaar zodat de gevangenen werden 

overgebracht naar een hoger gelegen kerk. Zij liepen twee aan twee aan elkaar vast met een 

ketting. 

Agnes zegt dat ze blij is dat de medewerkers van het project het er goed vanaf gebracht 

hebben, hoewel ook hun huisjes vol water stonden. 

Sommige families van meervoudig gehandicapte kinderen zijn ook getroffen b.v. Akiru. Een 

meisje dat vroeger getroffen is door polio. Overdag ligt zij onder een boom en ze wordt 

verzorgd door haar, vaak dronken, moeder, die op het kritieke moment niet thuis was. Een 

man die juist passeerde heeft haar naar een hoger gelegen gebied gedragen. Nu ligt Akiru dag 

en nacht onder een boom. Het wrak van een in de buurt staande auto is de schuilplaats van de 

familie als het regent en hier bewaren ze hun overgebleven spullen. 

Mensen die vlak bij de rivieren woonden zijn verdronken en velen hebben hun huisraad 

verloren. 

Volgens Agnes heeft de overheid nog geen hulp geboden, maar zegt dat de mensen naar een 

andere plek moeten verhuizen.  

Het Rode Kruis heeft, als enige, aan sommige mensen wel hulp verleend.  

 

Uit een email van Agnes van 2 december 2019. 

 

Problemen van de ouderen. 

De ouderen staan nog steeds voor vele problemen, zelfs voor de basis behoeften.  

Een goed onderkomen is het grootste probleem, want bij een aantal van hen is het 

onderkomen door de stroming weggespoeld. Daarom hebben zij het na de overstromingen 

nog moeilijker gekregen. Ze hebben te weinig te eten en daardoor weinig weerstand en 

hierdoor zijn al twee ouderen uit het programma gestorven.  

De ouderen hebben elementaire hulp nodig zoals voedsel, dekens, warme kleding, enz. 

Ook vanuit andere parochies /dorpen komen vragen om hulp voor de ouderen.  

Agnes: “I hope you are able to do something for them”. 

  Ik hoop dat jullie iets voor hen kunnen doen.  

 


