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Jaarverslag 2015. 
Algemeen. 

Stichting Ewoi omvat  hulp in Lodwar, Kenia,  aan de armste ouderen, dove en gehandicapte 

kinderen. 

Het Ewoi programma biedt hulp aan ouderen, organiseert dagopvang voor  meevoudig 

gehandicapte kinderen en begeleidt de ouders van deze meervoudig gehandicapte kinderen. 

Het internaat St. Luke geeft huisvesting en verzorging aan ongeveer 100. dove kinderen, zodat deze 

kinderen de mogelijkheid hebben om speciaal onderwijs te volgen. 

Beide projecten hebben een eigen bestuur waarbij de plaatselijke bevolking ruim vertegenwoordigd 

is en een afgevaardigde van het bisdom Lodwar de voorzitter is.  

Beide projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Bisschop van Lodwar  

Mrg. Dominic Kimengich. 

 

Het bestuur. 

Het bestuur van Stichting Ewoi heeft in 2015 zes keer vergaderd. 

Volgens het rooster van aftreden van Stichting Ewoi  traden in 2015 twee bestuurs leden af. 

De secretaris B. W. G. Janssen is herkozen en een nieuw bestuurslid C. G. H. (Carla) Lintsen is 

benoemd.  

Afgetreden als bestuurslid is Rubina Arends, zij is benoemd tot lid van de aktiviteiten commissie.  

 

Aktiviteiten  

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële jaarverslag van de penningmeester over 2014 

werden goedgekeurd in de vergadering van 14 april 2015 en zijn op de website geplaatst. 

In het jaar 2015  zijn weer diverse aktiviteiten ondernomen om gelden  bijeen te krijgen en de 

financiële situatie van de stichting te verbeteren. 

- De Parochie HH Vier Evangelisten heeft gedurende de vastenactie aandacht besteed aan het 

doveninternaat in Lodwar. 

 - In de Parochie Groessen e.o. werd in drie kerken uitleg gegeven over de projecten in Lodwar.  

- Het bestuur heeft een benefiet avond georganiseerd op 29 november. Er waren ongeveer 90 gasten 

waarvan het grootste gedeelte heel enthousiast was.  

- Lezing werd gehouden voor KBO in Heelsum. 

- Bandana’s werden tijdens de Airborne wandeltocht verkocht en in de wereldwinkel. Deze aktie 

loopt nog. 

- Door sponsoring van weldoeners was het mogelijk de twee coördinatoren van de projecten in 

Lodwar uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland. Tata en Agnes hebben enkele dagen 

“meegelopen” en ervaring opgedaan in een verzorgingshuis voor ouderen en zij hebben bezoeken 

gebracht aan instellingen voor gehandicapten en doven. Doel van dit bezoek was om inzicht te 

krijgen in diverse vormen van zorg en deze te implementeren in hun projecten  in Lodwar, zover dat 

mogelijk is. 



- De website  werd regelmatig bijgewerkt. 

- Twee keer is er een nieuwsbrief uitgegeven. 

- Door derden werden activiteiten ondernomen o.a. de boekenmarkt in Huissen. 

- Vele gesprekken en correspondentie zijn gevoerd met weldoeners en mogelijk toekomstige 

sponsors.    

 

Financiële ondersteuning  

Het is de Stichting Ewoi gelukt om in 2015 aan alle financiële zaken in de projecten te kunnen 

voldoen. Dit betreft zowel de lopende kosten,  als de extra uitgaven voor de gebouwen van St. 

Luke, zoals reparaties aan het hekwerk, een  nieuwe  watertank, reparatie  aan vloeren en aanschaf 

van een diepvries.  

Dit alles kon gerealiseerd worden dankzij de vele giften die ontvangen zijn. 

Stichting Vrienden Van Effatha (SVE) heeft een forse bijdrage geleverd,  zowel aan St. Luke’s  

internaat voor doven als aan de dagopvang voor Ewoi meervoudig gehandicapte kinderen. 

Ook de opbrengsten van de Vastenaktie in Groessen en omstreken, de aktie  bandana’s en de 

benefietavond waren welkome inkomsten. 

Op de boekenmarkt in Huissen werden door derden boeken verkocht met een financieel positief 

resultaat.  

Trouwe sponsors zijn ook dit jaar de projecten in Lodwar blijven steunen. 

 

Plannen voor 2016. 

Voor 2016 is er weer een benefiet avond gepland in het najaar en alle bestuursleden zijn 

voornemens acties op te zetten om zo de financiële situatie van de stichting op peil te houden. 

Het bestuur is in overleg met SVE om definitieve afspraken te maken over structurele sponsoring 

voor de komende jaren. 

 

Het bestuur dankt iedereen die meegewerkt heeft om, op welke wijze dan ook,  het werk voor de 

armste ouderen, meevoudig gehandicapte kinderen en het internaat voor dove kinderen in Lodwar 

mogelijk te maken en hoopt dat ook in het jaar 2016 velen zullen meewerken om de projecten in 

Lodwar in stand te houden.   

 

Maart 2016. 

Ben Janssen  

(secretaris). 

 

 









 
 

  

 

  

 

 

 


