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Inleiding. 

“Wat gaat de tijd toch vlug”. Dat is wat je veel 

hoort deze maand. Alweer de laatste nieuwsbrief 

van het jaar.  Dit is het eerste jaar dat beide 

projecten in Lodwar door eigen mensen wordt 

gerund. Het was een moeilijk jaar in Turkana. 

Lange tijd geen regen met alle gevolgen van dien. 

Honger alom in het noorden van Kenia. We hebben 

het allemaal kunnen zien op t.v. Mensen sterven 

door zwakte, dieren gingen dood en daardoor 

onvoldoende voedsel en inkomsten voor de 

nomaden en de mensen in de stad. Het voedsel dat 

werd aangevoerd steeg sterk in prijs met als gevolg 

dat  het voor veel mensen bijna ondoenlijk was om 

rond te komen. En dan nog maar niet denken aan de 

andere kosten zoals huur, medische kosten en  

schoolgeld. In oktober zijn de regens begonnen, dan 

zou je denken dat het probleem opgelost is, maar 

volgens de berichten is er door de harde regens veel 

vernield. Wegen zijn weggeslagen, rivier-

doorgangen weggespoeld, bruggen vernield. De 

hutjes, gemaakt van takken en palmblad, zijn niet 

bestand tegen deze tropische buien en goede grond 

langs de rivier spoelt weg. 

Verder  zie je veel   malaria,  long-ontsteking en 

andere ziekten  dramatisch stijgen en ook dat geeft 

weer veel problemen voor de mensen. 
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We hebben veel contact gehad met de medewerkers 

in Lodwar, daardoor zijn we goed op de hoogte 

gebleven van het werk dat daar wordt verricht.   

Ondanks alle problemen zijn er in beide projecten 

veel activiteiten ondernomen. Ouderbijeenkomsten 

waaronder gebarentaal cursussen, workshops voor 

de dove kinderen en het personeel, excursies en 

speciale vieringen en voorbereidingen op de 

examens op het doveninternaat. In het 

ouderenproject waren er workshops voor de 

medewerkers en de pastorale groepen en  in het 

Diocese, bestuursvergaderingen, speciale bijeen-

komsten voor sponsors en belangstellenden, 

oogkliniek, maandelijkse mobiele klinieken en 

andere extra activiteiten, terwijl het gewone werk 

ook door moest gaan. We hebben respect voor de 

werkers daar, hoe zij, ondanks de vele problemen 

die op hun pad kwamen, toch op deze manier de 

hulp aan de dove kinderen en de armste ouderen 

hebben uitgevoerd. De extreme droogte en later de 

vele regens vroeg van de medewerkers een grote 

inzet en veel extra zorg. We zijn blij dat zij allen de 

verantwoordelijkheid hebben genomen en als team 

“ er tegen aan zijn gegaan”. In deze brief o.a. enkele 

verslagen en foto’s van die we hebben ontvangen. 
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Verslag van Agnes van de viering van de 

internationaal ouderendag op 1 october 2011. 

Omdat het Ewoi programma als doel heeft de 

moeilijke omstandigheden van de armste en 

vergeten ouderen te verlichten en hun een 

menswaardig bestaan te geven wordt elk jaar de 

Internationale ouderen dag gevierd.  

Dit jaar in Kaaleng. Dit is een dorp/nederzetting in 

het noorden van Turkana, ongeveer 5 uur rijden 

vanaf Lodwar over onverharde wegen door 

rivierbeddingen en over stenen en zandwegen. 

In samenwerking met 2 Keniaanse broeders die in 

Kaaleng  een parochie runnen  werden de   ouderen 

uitgenodigd. Bij het Ewoi project wordt nooit  

gekeken naar religie of sekse. Alle behoeftige 

ouderen zijn welkom. Het thema van de viering 

was: “nadenken over  de belangrijkheid van de 

ouderen in de gemeenschap en het uitbannen van de 

negatieve houding ten op zichte van de ouderen” 

In processie liepen alle ouderen naar de kerk waar 

een gebedsdienst werd gehouden. 

Na de dienst en een welkomstwoord kregen de 

gasten  brood en limonade.  

De dag werd vervolgd met zang en dans waar 

iedereen naar kunnen aan meedeed. Daarna kregen 

de ouderen een attentie in de vorm van maïs en 

bonen, suiker, thee, melk en een deken. De mensen 

waren erg onder de indruk van deze gaven en 

hadden geen woorden genoeg om te bedanken. 

De warme maaltijd was een hoogtepunt. Want een 

feestmaaltijd bestaande uit:  rijst, kool, vlees, 

aardappels en nog een sinaasappel na, krijgen de 

oudere mensen nooit. Na de warme maaltijd werd er 

op de traditionele wijze bedankt door een oude 

Turkana man. Hij dankte de staf van Ewoi en de 

broeders die deze dag hadden georganiseerd. Hij 

dankte God en vroeg zegen voor de sponsor die dit 

financieel mogelijk had gemaakt. 

Daarna werd er afscheid genomen  en keerde 

iedereen tevreden huiswaarts.  

Degenen die moeilijk ter been waren werden met de 

auto thuis gebracht. 

Aldus het verslag van Agnes en zij vervolgt: 

” Laten we onze ouderen niet vergeten zoals het 

boek Ecclesiaticus ons zegt:  
-- With all your heart honor your father and do not forget the 

birth pangs of your mother. Remember that through your 

parents you were born. What you can give back to them that 

equals their gift to you?” 

Eerbiedig je vader met heel je hart, 

vergeet de barensweeën van je moeder niet; 

Bedenk dat jij uit hen geboren bent. 

Wat kun jij hun teruggeven voor dat geschenk? 

 
- ouderendag in Kaaleng - 

Been operatie. 

In 2010 toen we nog in Lodwar waren, werd door 

een pastoor, van een zeer afgelegen gebied, hulp 

gevraagd voor een man die een chronische infectie 

aan zijn been had. Zijn been was tot op het bot, ver 

boven zijn enkel, ontstoken. Dit was ontstaan door 

een steek van een doorn in de voet. Deze ziekte 

komt vaker voor in Turkana. Omdat de mensen in 

het begin geen medische hulp inroepen wordt het 

een chronische ontsteking die zich steeds verder uit 

breidt. De patiënt was met de priester naar Lodwar 

gekomen en logeerde bij een kennis in een van de 

buitenwijken. 

Bij deze chronische ontsteking is amputatie de 

enige oplossing en in het ziekenhuis werd dit ook 

geadviseerd, een amputatie onder de knie. Omdat er 

geen chirurg in Lodwar aanwezig was en we een 

second opinion wilden is de man, met de  medische 

assistente, naar het missieziekenhuis in Kakuma 

gegaan voor een volgend onderzoek. Ook hier was 

het advies amputatie. Maar ook daar was geen 

chirurg op dat moment. Terug in Lodwar moest er 

gewacht worden tot er Spaanse artsen kwamen, dat 

duurde ruim een maand en deze hebben de operatie  

uitgevoerd. Zijn  kennissen hadden beloofd de man 

in het ziekenhuis te verzorgen, want de 

verpleegkundigen doen alleen maar het medische 

werk. Alles verliep voorspoedig en de man werd 

lopend op krukken na verloop van tijd uit het 

ziekenhuis ontslagen en kon weer naar huis. 

Dank aan de gulle gever die de operatie en de 

verdere behandeling mogelijk heeft gemaakt. 
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Nieuws van het doveninternaat St. Luke’s home for 

the deaf. 

Veel kinderen kwamen in september  ziek terug van 

hun vakantie. 

De omstandigheden thuis zijn veel minder goed dan 

op het internaat. 

De meeste kinderen waren afgevallen en er waren 

veel problemen vooral  van malaria, verkoudheid en 

hoesten en oorinfecties. 

Dit werd toegeschreven aan de regen en de daling 

van de van de temperatuur tot soms 28 graden. Dat 

is koud in het Turkana district. Gelukkig is er een 

gezondheidscentrum dicht bij het internaat en daar 

konden de meeste kinderen behandeld worden. 

 

Extra hulp: Vanwege de hoge voedselprijzen en de 

schaarste heeft het internaat verschillende voedsel 

donaties gekregen, o.a. van het Rode Kruis, van het 

Diocese Lodwar en vanuit Diocese Bungoma. 

 

Gebarentaal cursus 

De 5 daagse cursus gebarentaal voor de ouders werd 

gevolgd door 15 ouders. 

Zij moesten soms van ver komen (170 km), maar 

dat hadden ze er graag voor over. Gelukkig gaan de 

ouders steeds meer inzien dat een doof kind niet 

afgeschreven hoeft te worden, maar net zo veel kan 

als een horend kind, als het maar de speciale 

aandacht krijgt die het nodig heeft. 

 

St. Luke’s day 

In oktober werd in  het internaat het jaarlijkse St. 

Luke’s feest gehouden. Hierbij waren veel gasten 

uitgenodigd zoals de chief, docenten van de school, 

bisschop, education officer, priesters en zusters. Het 

koor van de naburige kerk verzorgde mede de dienst 

en de meisjes dansten gedurende de mis. 

Daarna was er tijd  ontspanning door middel van 

zang, dans en toneel. 

 

De cursisten/ouders voerden een toneelstukje op in 

gebarentaal en lieten daardoor zien wat ze geleerd 

hadden. Door de bisschop werd aan  de ouders, die 

de gebarentaal cursus met goed gevolg hadden 

afgerond,  een certificaat uitgereikt. 

 
Volgens traditie en Afrikaanse gebruik werden er 

speeches gehouden, waarbij vooral gewezen werd 

op ieders verantwoordelijkheid  ten aanzien van de 

ontwikkeling van deze dove kinderen.  

Tot slot werd de viering be-eindigd met een 

gezamenlijke lunch  en kan iedereen terugzien op 

een zeer geslaagde dag, zo schrijft Tata. 

 

Wedstrijden 

De dove kinderen van het internaat hebben in 

samenwerking met de school deelgenomen aan 

sportwedstrijden bij de basisscholen in Lodwar,  

maar ook op provinciaal niveau.  

De sport prestaties waren goed en 14 leerlingen 

kwamen met een certificaat terug. 

 

Einde schooljaar. 

Het schooljaar loopt van 1 januari tot 31 december.  

Vermeldenswaard is:  

1. dat de eerste drie meisjes de twee jarige 

opleiding van het huishoudonderwijs 

hebben afgesloten. 

2. dat 7 leerlingen van de basisschool afgaan 

en naar het vervolgonderwijs gaan. 

3. dat 2 jongens het eerste jaar van de 

technische school hebben afgesloten. Zij 

worden door een extra leerkracht geholpen, 

die met hen communiceert in gebaren taal 

waardoor zij aldaar de lessen kunnen 

volgen. 

4. dat 2 extra verzorgsters zijn aangesteld om 

voor de kinderen te zorgen 

5. dat de school “St. Bernadette” afgelopen jaar 

geregistreerd is  als een zelfstandige school, 
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waardoor de overheid een  groter deel van 

de kosten gaat betalen (hopen we). 

6. dat “Terre des Hommes Netherland” en 

”Stichting Vrienden van Effatha” dit project 

al jarenlang mede financieren. 

 

Tot slot. 

Terugkijkend op 2011 kunnen we zeggen dat het 

een goed jaar is geweest voor beide projecten. 

Activiteiten in de projecten werden voortgezet en 

enkele nieuwe werden ontwikkeld. Dit tot 

tevredenheid van beide besturen van de projecten en 

allen die er mee te maken hebben. 

Dit kon alleen maar dankzij de grandioze hulp van 

velen. Door de financiele hulp en hulp in natura is 

het mogelijk deze projekten gaande te houden. 

Speciaal het ouderenprogamma moet volledig 

worden gefinancierd uit de giften en gaven van 

weldoeners. Jammer dat  de Keniaanse overheid 

andere prioriteiten heeft. 

Met al deze bijdragen worden de dove kinderen en 

de armste ouderen geholpen. Ook worden de 

medewerkers geholpen die door deze projecten een 

baan hebben en daardoor een eigen inkomen 

genieten. Hierdoor kunnen zij hun gezin 

onderhouden, hun kinderen  onderwijs laten volgen 

en vaak ook nog familie helpen met schoolgeld, 

ziekenhuiskosten,  etc.  

We willen u allen heel hartelijk bedanken hiervoor 

en we hopen dat we het komend jaar weer op uw 

aller steun mogen rekenen, zodat de projecten op 

dezelfde wijze kunnen worden voortgezet.  

 

We wensen u en de uwen: 

Gezegende kerstdagen, 

vrede en 

alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 

 

Lodwar, 5
th

 December, 2011. 

 

To all well-wishers 

 

Dear Friends, 

 

On behalf of the old people, the Board of 

Management, the staff of Ewoi Programme and the  

coordinator  Tata, staff and children of St. Luke 

Home for the deaf, I wish to thank you all for your 

continued financial support for serving the poor 

destitute old people and the deaf children  in 

Turkana. This has been possible because of your 

generosity and good hearts. 

 

In a special way, I wish you all a merry Christmas 

full of Gods blessings and a happy new year. 

May the baby Jesus be born in your hearts today 

and forever. Our prayers are with you always. 

 

Yours faithfully, 

Agnes Mana 

Co-ordinator 

Ewoi programme. 

 

 
         -team Ewoi programma- 

 

Met vriendelijke groeten, 

Annie en Ben Janssen, 

 
Annie en Ben Janssen 

Jhr. N. van Rosenthalweg 28, 

 6862 ZW Oosterbeek 

Bank: Fraters van Utrecht, ABN AMRO te De Bilt 

Rek.nr. 23.16.87.338 – code 1545.    s.v.p.   vermelden! 

Email: ben.anniejanssen@kpnmail.nl 

Websites: www.ouderenhulp-ewoi-kenia.nl  

                 www.dovekinderen-kenia.nl  

http://www.ouderenhulp-ewoi-kenia.nl/

