
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Deze nieuwsbrief is geschreven in Lodwar. Vanaf 
half september tot 11 december zijn we in Lodwar 
geweest en hebben meegewerkt in de programma’s 
voor onderwijs aan dove kinderen en in het 
ouderenprogramma “Ewoi”. 
Over onze ervaringen komen we terug verderop in 
de brief. 
Agnes de coördinator van het Ewoi programma is 
half oktober bevallen van een gezonde dochter. Zij 
is nog met zwangerschapsverlof.  
De verkiezingen voor parlement en de president 
die gehouden zullen worden op 4 maart 2013  
houden de gemoederen bezig. De krant staat er vol 
van en regelmatig komen er volksvertegen-
woordigers naar Lodwar om campagne te voeren. 
Er wordt veel beloofd, maar we zullen zien wat er 
van uit gaat komen in de toekomst. Iedereen wacht 
met spanning af wat er gaat gebeuren, zeker gezien 
de ervaringen van de laatste verkiezingen in 2007. 
 
Staking. 
Normaal starten de scholen in Kenia voor het 
laatste trimester in  begin september, maar 
vanwege de hogere salaris-eisen van de 
leerkrachten begon er een staking die drie weken 
heeft geduurd. De kinderen van  het internaat 
waren al terug van vakantie en konden nog niet 
naar school. In het internaat is met wat 
improvisatie toch  les gegeven en konden kinderen 
in de studieruimten bezig zijn met onderwijs. 
Inmiddels zijn de examens geweest en is het 
wachten op de uitslag. Op de school voor dove 
kinderen “St Bernadette” met 106 leerlingen zijn 
12 kandidaten, die nu naar het vervolg onderwijs 
gaan.   
 
Het werk in de projecten. 
Onze positie in beide programma’s was nu anders 
omdat de verantwoordelijkheid nu rust bij  
medewerkers in Lodwar.  
Het was echter heel goed voor ons om weer 
gewoon eens mee te werken. Zo hebben we een 
goed beeld gekregen over de gang van zaken in de 
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programma’s. In het begin was dit wel even 
wennen, omdat ook in de organisatie van het 
Diocese veranderingen zijn doorgevoerd.  De 
nieuwe bisschop probeert de zaken wat strakker 
geregeld te krijgen, vooral in de financiële 
administratie. Voor aanschaf van b.v. voedsel, 
medicamenten en kantoorbenodigdheden moet de 
aanvrager drie handtekeningen hebben van 
bevoegde personen voordat tot aanschaf kan 
worden overgegaan. Dit geldt ook voor het innen 
van cheques. Voor de coördinatoren van de 
programma’s is dit veel extra werk, maar het  
houdt iedereen wel scherp, zodat er geen financiële 
misstanden kunnen ontstaan. 
Vooral bij het Ewoi programma bleek dat er, wat 
werk betreft, wat veranderd moest worden. Hier 
komen we later op terug. 
 
Sint Luke’s internaat. 
In het internaat voor de dove kinderen loopt het 
goed. Ook daar zijn wat veranderingen “nieuwe 
heren hangen nieuwe hekken”. Er wordt veel 
aandacht besteed aan bewustwording van 
doofheid.  Daarvoor gaan twee medewerkers naar 
de dorpen om de mensen te wijzen op het 
voorkomen van doofheid en de mogelijkheden 
voor dove kinderen om speciaal onderwijs te 
volgen. Een kostbaar onderdeel van de 
werkzaamheden  van het internaat waarvoor een 
speciale sponsor is aangetrokken. 
 

 
Ook werd St. Luke’s dag, 18 oktober, weer 
uitgebreid gevierd. Met zang, dans en 
toneelstukjes, uitgevoerd door de dove kinderen.  



De meeste ouders van de kinderen waren 
gekomen, sommigen van ver. Aan 21 ouders werd 
een certificaat uitgereikt omdat zij  de een week 
durende gebarentaal cursus met goed gevolg 
hadden afgesloten 
 
Donaties 
Van enkele donoren hebben we geld ontvangen 
voor de aanschaf van boeken voor de bibliotheek 
zowel voor de school als het internaat. Het is  een 
welkome aanvulling van de lees- en 
leermogelijkheden voor de kinderen waar ze erg 
blij mee zijn en er wordt al volop gebruik van 
gemaakt.  

 
 
Goedwillende mensen. 
Een passagier uit Shri Lanka die in het vliegtuig 
naast ons zat vroeg wat we in Kenya voor werk 
deden. Nadat we summier vertelden wat ons werk 
was gaf ze spontaan $ 300/- om te besteden aan de 
dove kinderen. 
 
Verhaal van Catherine. 
Ik wil vertellen over een ervaring die me 
overkwam in mijn werk als maatschappelijk 
werkster in het Ewoi programme. 
Op een morgen stond ik op met een goed gevoel. 
Ik maakte mijn twee zoontjes klaar om naar school 
te gaan. Ze kregen ontbijt en ze zagen er netjes uit. 
Ik was trots  toen ik  ze naar school zag gaan in  
hun schone uniform en met hun boekentas. Dit is 
het resultaat van het salaris dat ik verdien dankzij 
mijn baan. Daarna ging ik naar mijn werk in het 
Ewoi programma. 
 
Na de dagelijkse bijeenkomt om half acht in het 
kantoor  ging ik op huisbezoek bij een meervoudig 
gehandicapt jongetje Ekatorot, 10 jaar oud, deze 
wordt verzorgd door zijn moeder en hij heeft  2 
broertjes en 1 zusjes, waarvan er twee naar school 
gaan. De jongste is een jaar oud.  
Ik vond Ekatorot in een klein hutje waar ik niet 
eens bij in kon, dus bleef ik maar gehurkt in de 

deuropening  zitten om zo met hem te praten en 
hem een beetje te vermaken met wat speeltjes die 
in had meegebracht. 
Met een touw was zijn voet  vastgebonden aan een 
post van het hutje, zodat hij niet weg kon lopen. Er 
stond een beker water en daar moest hij het mee 
doen tot zijn moeder in de namiddag terug zou 
komen. 
Er was niemand op de compound.  
Opeens zag ik een slang  boven in het dak van de 
hut en hij kronkelde zich door het hout van de hut 
naar het jongetje. Nadat ik vlug het touw had 
losgemaakt trok in Ekatorot aan zijn benen naar 
buiten. Het ging allemaal heel snel en Ekatorot 
schrok en zette het op een krijsen, want hij wist 
niet wat er gebeurde. 
De buren die iets verderop woonden wilden niet 
komen helpen, maar gaven een stuk binnenband en 
vuur,  zodat ik in de hut een vuurtje kon maken en 
de band kon aansteken. Door de rook werd de 
slang wat verdoofd en kon een passerende jongen 
de slang doden. 
Nadat ik nog even met Ekatorot heb gespeeld, hem 
weer had vast gebonden, ben ik vol medelijden 
verder gegaan mezelf afvragend  hoe dit toch 
mogelijk is.  
De volgende dag kwam de moeder van Ekatorot 
naar het office en  ik herinner me dat ik haar veel 
vragen heb gesteld en eigenlijk heel kwaad was dat 
zij het kind zo had achtergelaten.   
Ik vroeg haar waarom zij Ekatorot zo had 
achtergelaten, waarom er niets te eten was, 
waarom ze de buren niet had ingeschakeld en 
waarom hij vastgebonden was in de hut. 
 
De moeder luisterde en toen ik klaar was bedankte 
ze me voor mijn aandacht voor haar zoon en gaf ze 
antwoord op mijn boosheid over wat er was 
gebeurd de dag ervoor. 
Ze zei: Ik wil graag Catherine dat jij jezelf in mijn 
positie verplaatst als de moeder van Ekatorot en zij 
maakte mij het volgende duidelijk: 
x Je hebt een baby van een jaar. 
x Je hebt nog  twee kleine kinderen die 
   naar school gaan. 
x Je hebt een meervoudig gehandicapt  
   kind. 
x De vader van de kinderen heeft je in de steek  
   gelaten omdat jij, volgens hem, de oorzaak bent  
  van de handicap. 
x Je buren willen niet op je gehandicapt 
   kind letten,  want dan is hun eetlust weg 
   omdat er speeksel uit zijn mond loopt. 
x Je moet ’s morgens vroeg naar de bush 
   (6 km) hout sprokkelen en dan naar de 
   markt (4 km, lopen). Totaal 20 km lopen. 



x Je moet wachten tot het hout verkocht  
   is, dan heb je 70 shilling(=70 cent). 
x Voor dat geld moet je eten kopen en  
   onderweg naar huis moet je water halen 
   in de rivier. 
x Je moet de hele dag de baby op de rug 
   meedragen en onderweg borstvoeding 
   geven. 
x Als je thuis komt moet je voor eten gaan  
  zorgen. 
Begrijp je nu waarom ik Ekatorot moet 
vastbinden? Als ik dat niet doe, dan is hij ‘s 
avonds zoek en moet ik hem in de wijk gaan 
zoeken.  
Ik was ontdaan door dit antwoord en kon alleen 
maar met haar meeleven en respect tonen voor de 
manier waarop zij de zorg  voor haar kinderen op 
zich neemt, ondanks alle moeilijkheden die ze 
daarbij tegenkomt.  
Toen dacht ik terug aan mijn eigen jongens, was 
dankbaar en voelde het als een roeping om me in 
te spannen voor  Ekatorot en andere meervoudig 
gehandicapte kinderen.  
 
Internationale Ouderen dag. 
Elk jaar wordt er in het Ewoi programma aandacht 
besteed aan de Internationale Ouderen dag op 1 
oktober. Deze dag is uitgeroepen door de V.N. om 
extra aandacht te geven aan de ouderen wereld- 
wijd. 
Ewoi heeft deze dag gevierd in Lorugume. Een 
plaats 55 km  van Lodwar. Vroeg in de morgen 
gingen de medewerkers op pad. De pick-up was 
volgeladen met voedsel, presentjes voor  50  
ouderen, die waren uitgenodigd via de  Small 
Christian Community (SCC). 
De ouderen worden geselecteerd op  de situatie 
waarin ze verkeren en niet op religie of sekse. 
Na een gebedsdienst werd een ontbijt verzorgd 
bestaande van brood en melk. 

 
 

Er werd gesproken door de chief en 
vertegenwoordigers van instanties over het belang 
van de ouderen in de gemeenschap, gevolgd door 
zang en dans. Na een versnapering kreeg ieder een 
presentje in de vorm van een kookpan of deken. 
Ook ontvingen de ouderen voedsel zoals 

mais/bonen, thee, melk en suiker. Intussen waren  
de kooksters druk in de weer om de warme 
maaltijd te bereiden waarvoor enkele geiten waren 
geslacht. 
Deze  warme maaltijd is heel bijzonder voor de 
mensen want ze krijgen eigenlijk nooit een 
volledige warme maaltijd met een sinaasappel na. 
Een van de ouderen sprak op traditionele wijze een 
gebed uit. Tijdens zo’n gebed geeft hij aan waar 
voor gebeden wordt en de aanwezigen beamen dit 
luid en met gebaren. Omdat het al laat begon te 
worden hebben we de warme maaltijd niet 
afgewacht maar zijn naar Lodwar terug gereden. 
De medewerkers van het Ewoi programma waren 
heel enthousiast over hoe de dag was verlopen. 
‘s Avonds hebben we de dag afgesloten met een 
etentje voor de staf van Ewoi.  

. 
Veranderingen in het Ewoi programma. 
 De positie van een aantal ouderen is verbeterd 
deels door het werk dat Ewoi heeft verricht en 
deels door een geldelijke bijdrage die de ouderen 
maandelijks krijgen van diverse organisaties.  
Er zijn enkele grote hulporganisaties die zich bezig 
zijn gaan houden met hulp aan ouderen en hun met 
een geldelijke  bijdrage steunen. Dit heeft voor- en 
nadelen. Voordeel is dat de ouderen nu zichzelf 
beter in hun onderhoud kunnen voorzien. Een 
nadeel is dat de familie dit geld gaat claimen en er 
vaak ruzies ontstaan. Voor het Ewoi programma is 
het nu mogelijk de ouderen er op te wijzen dat zij 
minder hulp van het programma kunnen 
verwachten omdat zij een inkomen hebben. 
Door deze ontwikkeling is er tijd vrij gekomen om 
ons te richten op een andere groep die dringend 
hulp nodig heeft en dat zijn de Meervoudig 
Gehandicapte Kinderen (MGK). En er zijn er 
velen. Tot nu toe krijgt een kleine groep van deze 
MGK aandacht van de medewerkers van het Ewoi 
programma, maar er zijn velen die volledig aan 
hun lot worden overgelaten.  
In overleg met de Bisschop en het bestuur zullen er 
vanaf 1 december twee keer per week 10 
meervoudig gehandicapte kinderen naar Ewoi 
komen voor dagopvang. De moeders hebben dan 
meer tijd om zich bezig te houden met haar gezin 
en/of inkomen. De kinderen in het Eowi 
programma worden bezig gehouden, krijgen 
lichamelijke/medische zorg, goede voeding, 
massage en oefeningen in zoverre het mogelijk is.  
De aanpassingen van het gebouw, zoals een 
aangepast kinder-toilet, een keuken, 
wasgelegenheid, speelruimten en een nieuwe 
bergruimte zijn in de maand november 
gerealiseerd, dankzij de medewerking van een zeer 
aktieve aannemer. Aangepast meubilair is gemaakt 



door de meubelmaker en extra linnengoed is 
aangeschaft. Dit is een grote aanslag op het budget 
van Ewoi, maar dankzij een donor kon dit alles 
gefinancierd worden.  
Het zal veel gaan vragen van de medewerkers 
want voor hen is het een verandering.  
De armste ouderen die hulp nodig hebben zullen 
altijd hulp blijven krijgen van Ewoi.  
De lopende kosten hopen we met giften van 
weldoeners te financieren. 
 
“De Boekenmarkt, opbrengst voor ouderen in 
Lodwar”  
Dit jaar vertrokken we met drie auto’s vol boeken 
naar de Huissense boekenmarkt. 
Vroeg in de ochtend, de natuur was nog in zijn 
vroege nevelslaap, reden we langs de Linge naar 
ons doel. Nadat we onze kraam hadden ingericht 
kwamen er al gauw handelaren en de echte 
boekenliefhebbers, neuzen of er iets interessants 
voor hun bij was. De lijst met foto’s van het Ewoi 
project en de dovenschool maakte duidelijk waar 
de opbrengst van deze dag voor bestemd was. 
Bij het vorderen van de dag werd het steeds 
zonniger, waardoor het publiek ook graag de straat 
op ging. Het werd  voller, gezelliger en de mensen  
kooplustiger. 

 
 

De meeste mensen zijn enthousiast om hun 
favoriete boek (boeken) te vinden. We houden de 
prijs laag,  maar desondanks zijn er die het 
onderste uit de kan willen hebben. 
Bijzonder leuk voorval dit jaar beleefden we met 
een jonge man die de doos met een complete 
sprookjesboeken serie kocht, omdat zijn moeder 
(die was overleden) er vroeger zoveel uit had 
voorgelezen. 
Rond vijf uur konden we gaan afbreken, inpakken 
en terug naar huis. 
Spannend is dan om de opbrengst te gaan tellen. 
Met een mooie afronding kwamen we dit jaar uit 
op een bedrag van € 450,00. Deze was weer iets 
meer dan vorig jaar. 
Voor ons was het de vijfde keer, volgende jaar 
bestaat de boekenmarkt 10 jaar en hopen we ook 
weer van de partij te kunnen zijn. 

Dank aan  de chauffeurs, Jan, Ben en Peter. 
Elly Niels en Marian Janssen. 
 
Mercedes Maria Akiru 
Namens Agnes, de coordinator van het Ewoi 
programma,  het volgende bericht: 

 
Herewith we let you know: 

The birth of a baby girl  
Mercedes Maria Akiru 

on Thursday 18 October 2012 
 

Agnes Mana and Peter Kebo, Lodwar 
 
Tot slot 
Omdat dit de laatste nieuwsbrief van het jaar is 
willen we allen die de hulpprogramma’s van de 
dove kinderen, de armste ouderen en de 
meervoudig gehandicapte kinderen in Lodwar 
steunen op wat voor manier dan ook, heel hartelijk 
bedanken.  
Zonder deze hulp in het voor ons niet mogelijk dit 
werk te doen. We hopen ook weer het komende  
jaar weer op deze hulp te mogen rekenen. 
 
We wensen jullie allen een Zalig Kerstfeest en een 
heel Gelukkig Nieuwjaar. 
Vrede en alle goeds 
Ben en Annie 

 
 
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 


