
 

 

Lodwar-Turkana - Kenia   

De streek waar genoemde projecten worden uitgevoerd 
is het Turkana district dat ligt in het noorden van Kenia. 
Het is er heet, droog, winderig en stoffig. De Turkana's. 
leven er als nomaden. Zij trekken rond met hun vee,  
zoals kamelen, geiten en schapen.  
 
Lodwar is een stad met ongeveer 40.000 inwoners,  
waar veel mensen naar toe trekken. In het gebied zijn  
de wegen slecht en men is voor voedsel afhankelijk  
van transporten uit andere delen van het land. 
 

De naam Ewoi 
komt van een 
boom die men in 
heel Turkana kan 
vinden. Ook bij 
grote droogte kan 
deze boom 
overleven.  
 

Onder deze boom 
ontmoeten de 
mensen elkaar, 

vergaderingen worden onder deze bomen gehouden, 
men schuilt  er voor de zon op het heetst van de dag  
en de bessen dienen als voedsel.  
 
Aan deze boom is de naam Stichting Ewoi ontleend.  

Stichting Ewoi richt zich met de hulp voor de Turkana 
bevolking op voornamelijk  3 doelen te weten: 
 
1. Internaat voor dove kinderen  

2. Hulp aan de armste ouderen  

3. Opvang van meervoudig gehandicapte kinderen.    
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Hulp in Lodwar Kenia 

aan de armste ouderen, 

dove en gehandicapte kinderen  
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Doveninternaat St. Luke’s home for the deaf 

Voor de dove en slechthorende kinderen is er sinds 2001 
een school en een internaat opgezet, zodat deze 
kinderen aangepast onderwijs kunnen volgen aan een 
speciale school voor dove-  en slechthorende leerlingen.  
Een internaat waar de kinderen verblijven is noodzakelijk, 
omdat de ouders vaak als nomaden leven en de afstand 
tot de school voor het merendeel van de kinderen heel 
ver is.  
 
De doelen van het project zijn als volgt: 

• Het opsporen van dove en slechthorende 
kinderen 

• Het dove kind aanmoedigen en ondersteunen om 
zo onafhankelijk en zo zelfstandig mogelijk te 
kunnen functioneren. Dit wordt gedaan door 
speciaal aangepast onderwijs, ondersteuning, 
coaching en advisering. 

• Onderwijs, supervisie en behandeling van 
kinderen met aangeboren doofheid of bij wie 
doofheid is ontstaan voor men de taal heeft 
kunnen leren.  

• Ondersteuning aan ouders en familieleden hoe 
men met het dove / slechthorende kind kan 
omgaan en het organiseren van gebarentaal 
lessen voor ouders. 

• Informatie en advies aan derden die met dove 
kinderen te maken hebben. 

 

Hulp aan ouderen 

Het ouderenprogramma richt zich op ouderen die 
door de familie niet verzorgd worden of in de 
steek zijn gelaten. Deze mensen leven in 
moeilijke omstandigheden en kunnen zonder hulp 
nauwelijks overleven. 

 Het programma mobiliseert zoveel mogelijk hulp 
vanuit de gemeenschap en springt bij wanneer dit 
niet lukt of onvoldoende is. 
Dit betekent dat er regelmatig (soms) voedsel 
wordt uitgedeeld, zorg wordt besteed aan 
gezondheid van de oudere en er voorzien wordt 
in de meest elementaire levensbehoeften van de 
ouderen.  Ook zijn er huisbezoekers in dienst van 
het programma die naar de mensen toegaan.   

Ze kijken hoe 
het met hen is 
en bieden de 
hulp waaraan 
op dat moment 
behoefte is.  
Het gaat om 
basale hulp, 
zodat mensen 
kunnen 
overleven.  

  

 

De medewerksters van het programma zijn 
Turkana meisjes en vrouwen.    Ze motiveren 
familie en de community om de ouderen te 
helpen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om 
een opleiding te volgen, werkervaring op te doen 
en een eigen inkomen te verwerven.                                            
Hierdoor zijn ze enigszins onafhankelijk en in 
staat hun leefsituatie te verbeteren. 
 

 
 

Hulp aan meervoudig gehandicapte 
kinderen.  
 
De huisbezoeksters die de ouderen regelmatig 
bezoeken, rapporteerden dat zij op diverse 
plaatsen of in hun hutjes geconfronteerd werden 
met meervoudig gehandicapte kinderen.  
Zij troffen deze kinderen vaak  alleen en 
onverzorgd aan. Niemand die er op toezag hoe de 
kinderen er aan toe waren. In dit gebied is weinig 
zorg voor gehandicapten en nog minder voor 
iemand die zowel lichamelijk als geestelijke 
afwijkingen heeft.  

 
De leiding van het Ewoi programma heeft toen 

besloten om ook aandacht 
aan deze kinderen te 
geven. Met de ouders, die 
er open voor staan, 
worden afspraken gemaakt 
over de nodige  zorg en als 
het noodzakelijk is wordt er 
voor voedsel, medische 
hulp en kleding gezorgd. 
Voor de ouders worden 
bijeenkomsten 

georganiseerd om hen een luisterend oor te 
geven en te bespreken hoe met deze kinderen om 
te gaan. Door donaties van diverse sponsoren is 
het mogelijk geworden om vanaf 1 januari 2013 
een dagopvang te organiseren. Twee dagen per 
week worden 14 kinderen, uit de nabije omgeving, 
thuis opgehaald en .worden opgevangen in een 

daarvoor geschikt 
gemaakte ruimte op de 
compound  van het Ewoi 
programma. Ze worden 
gewassen, er wordt met 
hen gespeeld en 
gezongen en ze krijgen 

een goede maaltijd. Medische hulp wordt gegeven 
als het nodig is. De kinderen reageren heel 
positief op deze aandacht.   

 
 


