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Jaarverslag 2014. 
Doelstelling 

Het financieel ondersteunen van de volgende projecten in Diocese of  Lodwar, Turkana 

district in  Kenia. 

1. Ewoi project, zorg voor de allerarmste ouderen en voor  meervoudig 

gehandicapte kinderen in het Turkana District in Kenia, zonder discriminatie 

van geloof en sekse. 

2. St. Luke’s Home for the deaf, zorg voor dove en meervoudig gehandicapte 

kinderen eveneens in het Turkana District in Kenia. 

3. Soortgelijke doelen in hetzelfde district 

 

De projecten  hebben geen commerciële of politieke doelstelling. 

 

Het bestuur heeft 4 keer vergaderd. 

 

De hulpporgramma’s in Lodwar verlopen naar wens. De verslagen en rapporten over de 

gang van zaken worden regelmatig gestuurd en er is frequent contact met de coördinatoren,  

rep. Agnes Mana, coördinator voor het Ewoi programma en Tata Lokomar, coördinator 

van het doveninternaat. 

Het Ewoi programma biedt hulp aan ouderen, organiseert dagopvang voor 10 meevoudig 

gehandicapte kinderen en begeleidt de ouders van de meervoudig gehandicapte kinderen. 

Het internaat voor dove kinderen geeft huisvesting en verzorging aan 95 kinderen die 

daardoor de mogelijkheid krijgen om speciaal onderwijs te volgen. 

Beide projecten hebben een eigen bestuur  waarbij de plaatselijke bevolking ruim 

vertegenwoordigd is en een afgevaardigde van het bisdom Lodwar is de voorzitter. Beide 

projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Bisschop van Lodwar.   

 

Het bestuur. 

Volgens het rooster van aftreden van stichting Ewoi  traden twee bestuursleden af en  

stelden zich herkiesbaar. Ze zijn met algemene stemmen benoemd voor een volgende 

bestuursperiode.  

 

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële jaarverslag van de penningmeester 

werden goedgekeurd. in de vergadering van 30 april 2014. 

 



Financiën. 

In het jaar 2014  zijn diverse aktiviteiten ondernomen om de fianciële situatie van de 

stichting te verbeteren. 

De Afrika markt (drie dagen) in Burgers Zoo had  een redelijke belangstelling. De verkoop 

van artikelen viel wat tegen,  maar gelukkig was er aan het eind een batig saldo. 

Op de boekenmarkt in Huissen werden door derden boeken verkocht. Het resultaat was 

positief. 

Trouwe sponsors zijn ook dit jaar de projecten in Lodwar blijven steunen. 

De initiatieven wat betreft het verkopen van kaarten , ijs, 1% regeling, crowdfunding  en 

contacten met  potentiële sponsors hebben nog niet tot een positief resultaat geleid. 

 

Aktiviteiten. 

      -   De website is compleet en werd regelmatig bijgewerkt. 

      -  Twee keer is er een nieuwsbrief uitgegeven. 

      -  Een benefit diner werd georganiseerd en het was een succes. De gasten waren zeer 

tevreden. Deze activieit is voor herhaling vatbaar. 

- Twee deskundigen op het gebied van zorg voor meevoudig gehandicapte kinderen 

zijn enkele weken  naar het Ewoi project in Lodwar geweest om de deskundigheid 

van de meedewerkers in het programma te vergroten. Een sponsor heeft de kosten 

van deze activiteit voor zijn rekening genomen.  

- Diverse malen is voorlichting gegeven aan groepen/verenigingen betreffende  de 

projecten in Lodwar. Dit heeft meerdere malen geleid tot donaties. 

- Het bestuur blijft actief zoeken naar mogelijkheden voor strukturele sponsoring van 

beide projecten in Lodwar. 

 

Het bestuur dankt iedereen die meegewerkt heeft om op welke wijze dan ook het werk 

voor de armste ouderen, meevoudig gehandicapte kinderen en het internaat voor dove 

kinderen in Lodwar mogelijk te maken.  

 

B. Janssen 

Mei 2015. 



 
 

 

 

  

 

  

 

 





 
 

 



 


