
Jaarverslag 2017. 
 
Algemeen. 
Stichting Ewoi omvat 3 projecten in het noorden van Kenia, Turkana district nl: hulp aan de 
armste ouderen, dove en meervoudig gehandicapte kinderen. Centrale plaats is Lodwar.  
Het Ewoi programma biedt hulp aan ouderen, organiseert dagopvang voor meervoudig 
gehandicapte kinderen en begeleidt de ouders. 
Het internaat St. Luke’ s Home for the deaf geeft huisvesting en verzorging aan ongeveer 70 
dove kinderen, zodat zij de mogelijkheid hebben om speciaal onderwijs te volgen. 
De projecten hebben een eigen bestuur, waarbij de plaatselijke bevolking ruim vertegenwoordigd 
is en een afgevaardigde van het bisdom Lodwar de voorzitter is.  
De projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Bisschop van Lodwar  
Mgr. Dominic Kimengich. 
 

Het bestuur. 
Het bestuur van Stichting Ewoi heeft in 2017 acht keer vergaderd. 
In de loop van het jaar zijn er bestuurswijziging geweest. De huidige bestuursleden zijn aan de 
Kamer van Koophandel doorgegeven en zijn onderaan in dit verslag vernoemd. 
 

Activiteiten  
- Het jaarverslag van de secretaris en het financiële jaarverslag van de penningmeester over 2016 
werden goedgekeurd en  
  zijn op de website geplaatst. 
- De website werd regelmatig bijgewerkt. 
- Twee keer is er een nieuwsbrief digitaal en schriftelijk uitgegeven. 
- Door derden werden verschillende activiteiten ondernomen bv. op scholen, de boekenmarkt in 
Huissen, vastenacties.  
- Vele gesprekken en correspondenties zijn gevoerd met weldoeners en mogelijk toekomstige 
sponsors.  
- Zoveel mogelijk zijn de weldoeners persoonlijk of schriftelijk bedankt voor hun bijdragen. 
   
Financiële ondersteuning  
Het is de Stichting Ewoi gelukt om in 2017 aan alle financiële verplichtingen van de projecten te 
kunnen voldoen.  
Dit betreft zowel de lopende kosten, als de extra uitgaven voor onderhoud van de gebouwen van 
St. Luke’ s home for the deaf en de uitbreiding en verbouwingen van ruimten voor de 
meervoudig gehandicapte kinderen in het Ewoi-programma w.o. een keuken. 
Er kwamen bijdragen voor de solar installatie, aangelegd op en in het Ewoi kantoor. 
Bij de dove kinderen werden in de slaapzalen de matrassen uit 2002/3 vervangen door nieuwe. 
 

Dit alles kon gerealiseerd worden dankzij de structurele sponsoring voor de lopende kosten en 
door de vele giften die ontvangen zijn. 
Trouwe sponsors zijn ook dit jaar 2017, de projecten in Lodwar blijven steunen. 
 
De begrotingen van de projecten voor 2018 zijn: 
Ouderen begroting:   € 21.250/- 
St.Luke’s begroting: € 39.699/- (dove kinderen) 



Ewoi Begroting        € 17.568/- (meervoudig gehandicapte kinderen) 
 

Samenvattend: Financiën  
Gelden voor de projecten komen binnen door:  
(regelmatige) donaties en door sponsoren.  
De sponsor Vrienden van Effatha betaalt 80% van de lopende kosten van de projecten voor dove 
kinderen en voor de meervoudig gehandicapte kinderen.  
De kosten voor het ouderen programma worden volledig gefinancierd door Stichting Ewoi 
 
Verdere inkomsten door jaarlijkse acties b.v. van scholen, vastenacties en speciale activiteiten 
zoals boekenbeurs, veiling, markten, etc.  
Belangrijk is dat het bestuur met Stichting Vrienden van Effatha (SVE) definitieve afspraken 
heeft gemaakt over structurele sponsoring van de lopende kosten voor de komende 3 jaar 
naast de eigen bijdragen die Stichting Ewoi verzorgt. 
 

Tot slot. 
Het bestuur dankt iedereen die meegewerkt heeft om, op welke wijze dan ook, het werk voor de 
armste ouderen, meervoudig gehandicapte kinderen en het internaat voor dove kinderen in 
Lodwar mogelijk te maken en hoopt dat ook in het jaar 2018 velen zullen meewerken om de 
projecten in Lodwar te blijven ondersteunen.  
 

Bestuurssamenstelling: 
Kamer van Koophandel nr. 57762945 – Centraal Gelderland. 
 

Bestuur van Stichting Ewoi, Gemeente Renkum. 
 
Voorzitter:   Thedinga, Johannes Adolf 
   30-10-1943, Ede 
   Datum in functie 01-01-2018 
   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten. 
 

Penningmeester: Nijssen, Raymond Pierre 
   24—08-1952, Arnhem 
   Datum in functie 01-01-2018 
   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten. 
 

Secretaris: ·  Janssen, Bernardus Wilhelmus Gerardus 
   29-05-1938, Heteren 
   Datum in functie 17-04-2013 
   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten. 
 

Bestuurslid: ·  Wolters, Johanna Wilhelmina Maria 
25-10-1940, Valburg 
Datum in functie 17-04-2013 

   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten. 
 
Ben Janssen                januari 2018 
 (secretaris)










