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Inleiding 

Het einde van het jaar nadert en daarom is het 

goed om via de nieuwsbrief weer wat te laten 

weten over de projecten in Lodwar en over  

Stichting Ewoi.  

In de laatste brief hebben we uitgebreid 

verslag gedaan van onze ervaringen van de 

bijna drie maanden die we in Lodwar hebben 

doorgebracht. 

Regelmatig hebben we contact met Agnes en 

Tata, de coördinatoren van beide hulp- 

programma’s. 

Zowel in het internaat voor dove kinderen, als 

in het ouderen- en meervoudig gehandicapte 

kinderen programma verloopt het naar wens. 

Natuurlijk zijn er moeilijkheden, maar daar 

werden, in overleg met het bestuur, 

oplossingen voor gezocht. De dove kinderen 

gaan naar school en aan de ouderen wordt 

adequate hulp geboden. De meervoudig 

gehandicapte kinderen worden 2 dagen per 

week verzorgd en de ouders worden zo goed 

mogelijk begeleid. De jaarlijkse vieringen, St. 

Luke’s day in het internaat en de 

internationale ouderendag in Ewoi centrum, 

hebben  plaatsgevonden. De kerstvieringen 

voor de ouderen en de meervoudig 

gehandicapte kinderen zijn gepland.  

De kerstvieringen zijn bijzonder voor de 

ouderen en de meervoudig gehandicapte 

kinderen, want dan is er extra aandacht voor 

hen.  

De Stichting Ewoi, april 2013 opgericht, heeft 

het afgelopen jaar diverse activiteiten 

ontwikkeld om extra inkomsten te genereren.  
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In deze brief doen we  verslag van een 

huisbezoek aan de familie van een  

meervoudig gehandicapt kind, Paul, die twee 

dagen per week op de dagopvang doorbrengt. 

Ook beschrijven we veranderingen en 

activiteiten die door het bestuur van  Stichting 

Ewoi zijn genomen en de plannen voor 2015. 

 

Samenwerking met de Fraters van Utrecht. 

We hebben tot 2010 in Lodwar gewoond en 

gewerkt. De projecten in onderwijs, 

huishoudschool heropenen, het opzetten van 

onderwijs voor dove kinderen en zorg aan de 

armste ouderen en later hulp aan meervoudig 

gehandicapte kinderen worden nu voortgezet 

door de plaatselijke staf. Deze werken onder 

verantwoordelijkheid van de bisschop van 

Lodwar Mgr. Dominic Kimengich. Financieel 

zijn deze projecten nog steeds voor een groot 

deel afhankelijk van hulp uit Nederland.  

Wij zijn blij dat het werk, dat we in  1999 

begonnen zijn door goed opgeleide lokale 

medewerkers wordt voortgezet. 

  

Dit alles is tot stand gekomen met financiële 

en morele steun van velen, zoals stichtingen, 

scholen, PCI’s en vele particulieren die altijd 

klaargestaan hebben om te helpen. 

In de eerste jaren hebben we grote steun 

ondervonden van de fraters van Utrecht.  

Gedurende de vakanties in Nederland boden 

zij ons onderdak in het Eusebiushuis in 

Arnhem. We werden altijd gastvrij ontvangen 

en hadden daar een heel fijne tijd. Het was een 

bijzondere tijd en daar denken we nog steeds 

met plezier aan terug.  

Omdat we geen geld/donaties, geschonken 

voor de projecten, op onze privé rekening 

wilde laten storten zijn de fraters vanaf het 

begin bereid geweest het sponsorgeld te 
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“bewaren”. Via een speciale code werden de 

gelden op hun rekening gestort en konden wij 

beschikken over de sponsorgelden bestemd 

voor bovengenoemde projecten.  

Tot heden wordt ook de aangeleverde 

nieuwsbrief op het kantoor van de fraters 

gekopieerd en verzonden. Volgens afspraak 

betalen ondergetekenden een  vergoeding voor 

de secretaresse en de fraters nemen de kosten 

van porto en papier voor hun rekening.  

Dit is altijd bijzonder goed verlopen en er zijn 

nooit misverstanden over geweest. 

In de nieuwsbrief noemen we bij voorkeur 

geen namen, maar in dit geval willen we toch 

graag Frater Kees van Rooden bedanken voor 

de wijze waarop hij altijd nauwkeurig de 

geldbedragen heeft bijgehouden. Vanaf het 

begin ontvingen we regelmatig de “giftenlijst” 

van Kees en als het noodzakelijk was 

verstuurde hij een bedrag naar Lodwar. 

 

Nu is de situatie veranderd. Sinds april 2013 is  

“Stichting Ewoi” opgericht met eigen  statuten 

en doelstellingen en met een Anbi status. 

Daarom hebben we in goed overleg met de 

fraters besloten om  de bankrekening bij de 

fraters langzamerhand te beëindigen. We 

vragen onze sponsoren om vanaf 1 januari 

2015 hun giften rechtstreeks over te maken 

naar de bankrekening van Stichting Ewoi, zie 

bankrekeningnummer onderaan deze brief. 

De fraters zijn bereid om de nieuwsbrief te  

blijven verzorgen,  zoals voorheen. Dit zien zij  

als hun bijdrage aan de projecten in Lodwar. 

We zijn de fraters heel dankbaar dat wij altijd 

op hen hebben kunnen rekenen en dat zij altijd 

achter ons werk in Lodwar hebben gestaan en 

vooral frater Kees van Rooden in het bijzonder 

voor zijn inzet.  

Hoewel de Stichting meer op eigen benen zal 

gaan staan,  hopen we ook in de toekomst op 

een goede samenwerking.   

 

Paul. 

Een van de meervoudig gehandicapte kinderen 

is Paul. Een 10 jarige jongen, spastisch, loopt 

houterig en kan niet praten. In zijn buurt wilde 

niemand iets met hem te maken hebben, want 

hij zag er onsmakelijk uit. Hij had geen 

controle over 

zijn speeksel en 

daardoor waren 

zijn kleren altijd 

nat en vies. 

Omdat er geen 

opvang was liep 

hij maar wat 

rond in de buurt 

en vaak was zijn 

moeder hem kwijt, als zij van haar dagelijkse 

werk thuis kwam. Moeder moet vroeg op pad 

om brandhout te sprokkelen en dit op de markt 

zien te verkopen. Zij is een aardige, 

hardwerkende,  zorgzame vrouw die in 

verwachting was van haar vijfde kind. Haar 

man, de vader van Paul, heeft zich gevestigd 

in een dorp 50 km van zijn gezin. Hij heeft 

vier andere vrouwen, die allen ook kinderen 

hebben.  

Op een zondag middag bezochten we Paul en 

zijn familie. Na 10 km rijden over een weg, 

die vroeger geasfalteerd was maar nu bestaat 

uit gaten en diepe kuilen, sloegen we een 

zandpad in en  reden we in  de middle of 

nowhere,  stenen en struiken trotserend.  

Uiteindelijk zagen we de moeder van Paul, 

bijna negen maanden zwanger. 

Ze had de  auto gehoord en ze wees ons de 

weg naar haar zeer schamele compound.  

Twee hutjes boden plaats aan deze moeder 

met vier 

kinderen. We 

namen  plaats 

onder een 

boom.  De 

thee, die we 

hadden mee-

gebracht in 

thermos-

kannen en het meegebrachte brood werden 

met smaak genuttigd, evenals de bananen. De 

kinderen en de moeder gaven een heel 

tevreden en blije indruk. Er werd volop met de 

meegebrachte ballonnen gespeeld en je kon 

aan Paul zien dat hij trots was dat wij er 

waren. 

Hij vroeg onze aandacht voor de geiten die er 

rondliepen en hij zorgde dat er niemand bij 

onze auto kwam. De moeder vertelde over 
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haar situatie en de manier van leven in dit 

gebied. Gelukkig was er een pomp in de buurt, 

zodat ze niet ver hoefde te lopen voor water. 

We hadden wat babykleertjes meegebracht en 

een traditioneel laken, dat gebruikt wordt om 

de baby in te dragen. Ze was erg blij met de 

spullen en deze werden meteen in een hutje 

verstopt, zodat niemand van de buren kon 

weten dat ze deze spullen had gekregen. Op de 

vraag of ze in het ziekenhuis wilde bevallen 

was haar antwoord. “Nee “ ik moet het toch 

zelf doen, een paar keer persen en de 

navelstreng doorsnijden, dat is het”. Ze had al 

een schoon scheermesje in huis.  

Het was een fijn bezoek. Op de terugweg 

vroegen we ons af hoe het mogelijk is dat een 

moeder met vier kinderen, waarvan een 

lichamelijk en geestelijk gehandicapt is en de 

vijfde op komst, op deze manier kan 

overleven.  

Enkele  weken later kwam een van haar 

dochters vertellen dat er een ”babyboy” was 

geboren en dat moeder en de baby het goed 

maakten.  

Ook bracht ze mandjes mee om deze aan ons 

te verkopen, zodat er weer wat voedsel 

gekocht kon 

worden. 

Een paar dagen 

later kwam de 

moeder, na een 

bezoek aan het 

ziekenhuis voor de 

eerste vaccinatie 

van de baby bij  

ons op kantoor. Ze 

had ook weer 

mandjes bij zich 

voor de verkoop. 

Met maïs, bonen, pakjes melk en olie, die we 

de moeder meegaven gingen ze weer blij en 

opgewekt op weg naar huis, ander half uur 

lopen.   

Deze familie zullen we niet gauw vergeten. 

 

Activiteiten van de stichting: 

 

Afrika markt Burgers Bush. 

In de week na Pasen hebben enkele leden van 

het bestuur drie dagen een kraam in Burgers 

Bush bemand om de Stichting Ewoi te 

promoten. Er was documentatie materiaal 

aanwezig en er werden  Afrikaanse spullen 

aangeboden voor de verkoop. Er was  veel 

belangstelling en de bezoekers waren 

geïnteresseerd in de projecten. De verkoop van 

de spulletjes verliep wat minder,  maar al met 

al mogen we van een geslaagde activiteit 

spreken.  

 

Benefiet diner. 

Zondag 31 augustus heeft de stichting een 

benefiet diner gehouden. Om de kosten te 

beperken werd alleen gewerkt met vrijwillige 

inbreng. En dat is goed gelukt. De voorzitter 

en zijn vrouw stelden hun huis ter 

beschikking. Hier konden we 29 volwassenen 

en 6 kinderen verwelkomen.  

Onder het genot van een drankje werd een 

prima Indische maaltijd geserveerd,  

klaargemaakt door koks met verstand van 

zaken. Het was een gezellige bijeenkomst.  

Een gedeelte van het gezelschap was al eens 

op bezoek was geweest bij de projecten in  

Lodwar.  Veel gesprekken gingen dan ook 

hierover.  Aan het eind van de bijeenkomst 

werden alle aanwezigen bedankt en ontvingen 

de koks en de gastvrouw/heer een bloemetje. 

Deze avond werd door de aanwezigen als een 

succes ervaren en is zeker voor herhaling 

vatbaar.  

 

Boekenmarkt. 

Op de eerste zaterdag van september werd in 

Huissen de traditionele boekenmarkt 

gehouden. Evenals andere jaren waren 

vrienden van Ewoi weer present met een goed 

gevulde kraam met boeken gesorteerd op 

rubriek en onderwerp. 

Het weer was goed en dat trok menig bezoeker 

naar de markt. Ook dit jaar betekende deze 

activiteit weer een mooie aanvulling op de kas. 

 

Lezingen/Bijeenkomsten 

Er zijn diverse lezingen verzorgd en contacten 

gelegd om te zorgen dat er voldoende 

financiële middelen binnen  komen om de 

hulpprogramma’s in Lodwar te kunnen blijven 

steunen.  
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Het internaat voor dove kinderen. 

Van  Tata, de coördinator van St. Luke’s home 

for the deaf (het internaat), ontvingen we het 

volgende bericht: 

Op 18 oktober jl. heeft het internaat  voor de 

dove kinderen, zoals voorgaande jaren, “St. 

Luke’s day” gevierd. Lucas is de patroon-

heilige van het internaat. Deze keer was het 

een bijzondere viering omdat het de tiende 

keer was dat  deze dag gevierd werd. Het was 

een kleurrijke bijeenkomst mede omdat de 

kinderen en de staf in zondagse uniform  

aanwezig waren en de ruimte versierd was met 

zelfgemaakte slingers en tekeningen. 

Tijdens de viering werden zeven kinderen 

gedoopt en negen kinderen gevormd. 

Ook waren er veel ouders aanwezig. De 

ouders die de cursus gebarentaal hadden 

gevolgd kregen een certificaat uitgereikt. 

Kortom een geslaagde dag, waarbij, zoals 

vanouds, de warme maaltijd een van de 

hoogtepunten was. 

Speciale dank gaat uit naar de sponsor die 

deze feestdag heeft gefinancierd. 

 

Bericht van Agnes: To all well-wishers 
 

Dear Friends 

On behalf of the old people, the Board of 

Management, and the staff of Ewoi 

Programme, I wish to thank you all for your 

continued financial support for serving the 

poor destitute old people and the multiple 

handicapped 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 

newyear. 

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. 

 

 

Donaties. 

Een aantal van onze sponsors maken elke 

maand een donatie over naar de code 1545 van 

de bankrekening van de fraters van Utrecht. In 

overleg met de fraters is besloten dit vanaf 

januari 2015 te veranderen en de donaties, 

zowel de maandelijkse als de onregelmatige 

donaties, via de bankrekening van de stichting 

Ewoi te ontvangen. Het bankrekening nummer 

van Stichting  Ewoi staat vermeld onder aan 

deze nieuwsbrief. Indien er iets niet duidelijk 

is neem gerust contact op met de secretaris. 
 

Tot slot. 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2014. 

Een woord van dank is op zijn plaats voor 

allen die het mogelijk hebben gemaakt door 

hulp, op wat voor manier dan ook, de  dove 

kinderen, de armste ouderen en .de 

meervoudig gehandicapte kinderen een meer 

menswaardig bestaan te geven.  

Wij hopen  dat jullie ook in het nieuwe jaar  

hulp blijven  bieden. 

Mede namens het bestuur van  Stichting Ewoi 

wensen we jullie allen een: 
 

Gezegend en vredig kerstfeest  en een heel 

voorspoedig 2015. 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Annie en Ben Janssen. 

 

Secretariaat: Ben Janssen 

Jhr. N. van Rosenthalweg 28, 

6862 ZW Oosterbeek 

Tel. 026-333 26.06 

Bank: Stichting Ewoi IBAN  

rek nr. NL05RABO 017.69.37.277 

Email: stichting.ewoi@gmail.com 

Website:www:stichting-ewoi.nl 


