
 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Omdat het jaar ten einde loopt sturen we, 

zoals gewoonlijk, weer een nieuwsbrief 

waarin we bijzonderheden beschrijven die de 

projecten voor hulp aan de armste ouderen en 

gehandicapte kinderen betreffen. Er is dit 

jaar veel gebeurd en als stichtingsbestuur zijn 

we blij dat het goed verloopt in de projecten. 

In de vorige nieuwsbief hebben we onze 

bevindingen beschreven van het bezoek dat 

we in februari aan Lodwar hebben gebracht. 

Verschillende zaken zijn toen aan de orde 

geweest. Over de resultaten komen we later 

in deze brief terug.  

In het voorjaar is Turkana getroffen door 

extreem veel regen. Deze regens hebben 

mensenlevens gekost en er is veel vernietigd. 

Ook huisjes 

(hutjes) van enkele 

medewerkers van 

het Ewoi 

programma zijn 

weggespoeld of erg 

beschadigd. Een 

ramp voor deze 

gezinnen. Bij een 

van de mede-

werkers van het 

Ewoi was het pas 

gebouwde huisje, 

van gedeeltelijk, 

lokaal materiaal, 

helemaal verdwenen en bij anderen waren 

muren en of dak beschadigd of verdwenen. 

We hebben hen geholpen met wat extra geld, 

zodat ze weer fatsoenlijk kunnen wonen met 

hun kinderen. 

Volgens Agnes is het nu weer erg droog en 

heet. De fietsen staan in de schuur, want door 

de hitte en het rulle zand is fietsen  

bijna niet te doen. De huisbezoeken worden 

liever lopend gedaan. 
Het dagelijkse leven in Turkana is veel duurder 

geworden. De belastingen, vooral op brandstof, 

zijn verhoogd. 
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De meeste goederen moeten worden 

aangevoerd vanuit het zuiden en daarom zijn 

de prijzen, vooral van voedsel, sterk gestegen 

vanwege het dure transport.  

Omdat de salarissen van de medewerkers van 

Ewoi erg laag zijn is het bestuur van 

Stichting Ewoi aan het bekijken of we daar  

iets aan kunnen doen. Jammer dat de 

overheid andere prioriteiten heeft en de hulp 

aan de mensen, die het zo hard nodig hebben, 

aan zich voorbij laat gaan.  
 

Water. 

In onze vorige brief hebben we uitvoerig 

geschreven over het watergebrek in een 

gebied in het noorden van Turkana. In dat 

gebied werkt een priester, die we al jaren 

kennen en die zich niet alleen inzet voor de 

mensen die bij zijn parochie behoren, maar 

hij is er voor de gehele gemeenschap. In deze 

regio was het tekort aan water voor mens en 

dier een zeer groot probleem. Daardoor 

ontstonden vaak ruzies tussen de 

verschillende stammen uit de driehoek 

Sudan, Oeganda en Kenia. Omdat de 

noodzaak van water groot was hebben we 

hem beloofd na te gaan of we konden helpen 

aan een watervoorziening. 

 
Dit paste  niet direct binnen de doelstelling 

van het Ewoi project, maar ook ouderen en 

gehandicapten in dit gebied hebben grote 

behoefte aan water en hygiëne. Dus hebben 

we naar mogelijkheden voor hulp 

uitgekeken. Vorig jaar hebben we een 



sponsor gevonden die de benodigde 

€12.000,00 beschikbaar stelde.  

Ook het bisdom Lodwar heeft wat 

bijgedragen en daardoor zijn er nu twee 

pompen geplaatst, waar mens en dier 

dagelijks van profiteren. Hierdoor is ook de 

rust tussen de stammen voor een groot 

gedeelte teruggekeerd. Vanwege betere 

hygiëne kunnen oogziekten, die in hier veel 

voorkomen, beter bestreden worden. Een erg 

mooi resultaat, dank zij de hulp van 

sponsoren. 

 
 

Het internaat voor doven. 

Sinds ons vorig bezoek, samen met de 

voorzitter van Stichting Ewoi, zijn er 

veranderingen doorgevoerd. De toen 

nieuwbenoemde maatschappelijk werker, 

waar wij alle hoop op hadden gevestigd, 

heeft na enkele maanden een andere baan 

aangenomen in Nakuru en verdween. Enkele 

maanden geleden is er een nieuwe 

maatschappelijke werkster benoemd. Zij is 

pas begonnen, dus het is nog afwachten hoe 

zij gaat functioneren. Ook is er een directeur 

benoemd vanaf begin maart. De 

verantwoordelijkheid en het werk was voor 

Tata te groot. Tata geeft nu leiding aan de 

kleuterschool en ze heeft de zorg voor de 

kinderen in het internaat als matron.  Zij 

werkt nauw samen met de directeur.  

Gabriel, de nieuwe directeur, is zeer 

voortvarend te werk gegaan. Er was namelijk 

veel achterstallig onderhoud. De houten 

deuren van de toiletten waren opgegeten 

door de mieren, hiervoor zijn metalen deuren 

in de plaats gekomen en een watertank moest 

worden vernieuwd.  

Schommels, wipwap en de handpomp zijn 

weer in functie. Ook is Gabriel bezig 

geweest contact te zoeken met de ouders van 

dove kinderen en deze te motiveren de 

kinderen naar de kleuterschool te sturen. Hij 

verwacht in het nieuwe schooljaar dat het 

aantal dove kinderen zal toenemen. Daar is 

de begroting 2019 ook op gebaseerd. Er zijn 

veel dove kinderen in Turkana, maar de 

ouders moeten de noodzaak van onderwijs 

voor deze kinderen gaan inzien.  

 
           Nieuwe sportkleding voor jongens 
 

Het is een voordeel dat bijna alle 

medewerkers in de projecten van de 

Turkana-stam zijn. Zij kennen de gewoonten 

en de taal en dat geeft veel vertrouwen bij de 

ouders en de gemeenschap.  
 

Ouderen.  

Omdat de overheid voor een aantal ouderen 

een pensioenregeling had opgezet heeft het 

Ewoi programma een aantal ouderen, van 

wie men wist dat deze van de 

pensioenregeling gebruik maakte, 

uitgeschreven. Er bleven toch nog een vrij 

groot aantal ouderen over voor wie de hulp 

van Ewoi noodzakelijk bleek.  

Omdat het dagelijks 

leven in Turkana 

veel duurder is 

geworden, komen 

toch weer meer 

ouderen om hulp 

vragen. De 

medewerkers 

proberen steeds om 

de familie en de 

gemeenschap te 

overtuigen dat zij verantwoordelijk zijn voor 

de ouderen in hun omgeving, maar het Ewoi 



kantoor kan niet altijd "nee" zeggen tegen de 

hulpvraag die op hun af komt.  

Het blijft moeilijk handelen in deze situaties. 
 

Vastenaktie 2017 / 2018. 

De vastenactie 2017, georganiseerd door de 

parochies Groessen, Loo, Duiven en 

Westervoort, was bestemd voor de aanbouw 

van de veranda voor de dagopvang voor 

meervoudig gehandicapte kinderen. Dit is 

een heel goede investering geweest. Er is een 

veranda aan de bestaande ruimte 

aangebouwd, waardoor er meer daglicht is en 

de ventilatie sterk is verbeterd. Ook is er 

meer bewegingsruimte voor de kinderen en 

staf zodat het werken wat gemakkelijker is 

geworden. Het keukentje, waar de warme 

maaltijden voor de kinderen worden bereid, 

is vernieuwd en praktischer. Een schoorsteen 

zorgt er voor dat de kok niet meer in de rook 

hoeft te staan. Er is nu voldoende kastruimte 

en een degelijk aanrecht met stromend water. 

Het kindertoilet is aangepast en gerenoveerd 

en er zijn aangepaste bedden, wat tafeltjes en 

stoeltjes en twee buggy’s aangeschaft. Dit 

alles kon geschieden door de inzet van de  

voornoemde parochies.  

Bovengenoemde parochies zijn ook dit jaar 

weer actief geweest voor Lodwar. Er zullen 

workshops worden georganiseerd die 

bedoeld zijn om de gemeenschap meer 

bewust te maken van de zorg en de 

mogelijkheden voor dove- en meervoudig 

gehandicapte kinderen in hun gemeenschap. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

logistiek van de parochie, maar iedereen is 

welkom om deze workshops te volgen 

ongeacht denominatie. 

Deze workshops gaan van start zo gauw het 

vervoer voor de gehandicapte kinderen is 

geregeld. Want tot heden moet de pick-up 

gebruikt worden voor het ophalen en 

thuisbrengen van de kinderen.  
 

Dagopvang meervoudig gehandicapte 

kinderen. 

Er worden nu 15 kinderen drie dagen per 

week verzorgd in het Ewoi Centrum.  

De staf krijgt hulp van enkele aspirant 

zusters, die in opleiding zijn in een klooster 

in Lodwar. 

Hiervoor krijgen de zusters een kleine 

vergoeding en bovendien leren zij tevens wat 

echt liefdewerk is. 

De ene aspirant voelt zich meer betrokken bij 

de kinderen dan de andere, maar ook voor de 

zusters is niets menselijks vreemd. Er wordt 

wel uitgekeken naar een parttime kracht die 

de staf in de dagopvang komt versterken. 

Deze hoeft geen speciale opleiding te 

hebben, alleen een goed hart. De praktische 

ervaring leren ze tijdens het werk.  

Het vervoer van de kinderen heeft een grote 

vooruitgang geboekt. Door toedoen van 

sponsors, wat spaargeld van de stichting en 

reserve in Lodwar hebben we een minibusje 

kunnen aanschaffen. Dit busje is zo ingericht 

dat er 15 kinderen en staf veilig vervoerd 

kunnen worden en dat we geen gebruik meer 

hoeven maken van een geleende pick-up 

waar de leidsters soms met de kinderen op 

schoot tussen de cement zakken zaten. 

 
Het busje is gebouwd in Nairobi onder 

toeziend oog van een goede bekende van 

ons, die jaren lang werkzaam was in de 

garage van het bisdom Lodwar. Na alle 

veiligheidscontroles is het busje nu in 

Lodwar, staat geparkeerd op het terrein van 

het Ewoi centrum en is na inzegening door 

de vicaris in gebruik genomen. Deze 

aanschaf is een grote vooruitgang in de zorg 

voor de meervoudig gehandicapte kinderen. 

Agnes en een chauffeur hebben inmiddels 

hun speciale rijbewijs gehaald, zodat zij 

capabel en gemachtigd zijn het busje te 

besturen. 
 

Vrijwilligers. 

Tijdens de periode dat wij deze projecten 

opgezet hebben en uitvoerden, hebben we 

altijd samen gewerkt met hulp van de 

plaatselijke mensen. We hebben altijd 

gewerkt met medewerkers afkomstig uit 

Turkana. Vaak kregen we aanvragen vanuit 

Nederland of elders om als vrijwilliger te 



komen werken of stage te lopen in de 

projecten. Steeds hebben we dat afgehouden, 

omdat we hier geen goed gevoel bij hadden.  

Nu blijkt dat we daar niet alleen in staan. 

O.a. in Trouw van 25 oktober en via tv 

hebben we vernomen dat de hoge school 

Fontys is gestopt met toestemming te geven 

om stage te lopen in sommige projecten in 

het buitenland. Het bleek o.a. hechtings- 

problemen bij de kinderen op te leveren en er 

werden verwachtingen geschapen die niet 

waar gemaakt konden worden.  

Ook is het niet mogelijk om in zo’n korte tijd 

van stage de cultuur en taal van de plek waar 

je verblijft eigen te maken, waardoor 

onbegrip en misverstanden ontstaan. In de 

projecten in Lodwar die door Stichting Ewoi 

worden gesteund, zijn alleen vrijwilligers 

welkom als het voor upgrading van de staf is. 

Dan komt het toch ten goede aan de kinderen 

en blijft er afstand tot het kind 
 

Privacy policy van Stichting Ewoi . 

Stichting Ewoi respecteert de privacy van alle 

gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke gegevens, zoals de adressen 

van donoren en lezers van de nieuwsbrief 

vertrouwelijk worden behandeld. De Stichting 

gebruikt de adressen uit het bestand alleen voor 

het verzenden van de nieuwsbrief en contact te 

onderhouden met de sponsoren. 

Voor het overige zullen wij uw gegevens 

uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 

Stichting Ewoi zal uw persoonlijke gegevens niet 

aan derden verkopen of beschikbaar stellen. 

Onze vrijwilligers en het bestuur zijn verplicht 

om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 

respecteren. 

Het Bestuur van Stichting Ewoi 

 

Tot slot. 

Omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar 

is willen we allen die, op welke wijze dan 

ook, de projecten in Lodwar gesteund hebben 

heel hartelijk bedanken. Met velen hebben 

we weer gezorgd dat: 

- de armste ouderen hulp krijgen in wat 

noodzakelijk is,  

- meervoudig gehandicapte kinderen drie 

dagen per week naar de dagopvang kunnen 

zodat de moeders/oma’s zich met andere 

taken voor het gezin bezig kunnen houden  

 

- dat de dove kinderen een veilige en 

liefdevolle opvang hebben in het internaat en 

daardoor adequaat onderwijs kunnen volgen. 
 

Enkele dankwoorden vanuit Lodwar:  

Dear Friends of Ewoi Programme, 

On behalf of the old people, the multiple 

handicapped children and their parents, the 

Board of Management, and the staff of Ewoi 

Programme, I wish to thank you all for your co-

operation and continued financial support for 

serving the poor destitute old people and the 

multiple handicapped children in Turkana. 

We wish you all a merry Christmas full of God’s 

blessings and a happy new year. 

Yours faithfully, 

Agnes Mana, Coőrdinator Ewoi programme. 
 

St. Luke’s Home for the deaf pupils, parents and 

staff are so glad to have this year ended nicely. 

This was also because of the sponsors and other 

well-wishers for smoothly running of the Home. 

Thanks a lot to our sponsors Friends of Effatha 

and Stichting Ewoi.  

We are very grateful and wish that God gives 

you good health and a long live. 

Therefore we wish you all Merry Christmas and 

a happy New Year 2019 

Gabriel Ekalale, Director St. Luke’s Home. 
 

 

Mede namens het bestuur van Stichting Ewoi 

wensen wij jullie allen een 

     GEZEGEND KERSTFEEST en een  

     GELUKKIG NIEUWJAAR.  

Vriendelijke groeten, mede namens het 

Bestuur van Stichting Ewoi. 

Annie en Ben Janssen.  
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Jhr. N. van Rosenthalweg 28, 

6862 ZW Oosterbeek 
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