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Jaarverslag 2016. 
 

Algemeen. 

Stichting Ewoi omvat 2 projecten  in het noorden van Kenia in het Turkana district t.w.:   

a. Faciliteren van  het internaat “St. Luke’s Home for the deaf”,  voor dove kinderen uit 

het district Turkana, zodat zij speciaal basisonderwijs kunnen volgen op de school 

voor dove kinderen in Lodwar. 

b. Ewoi Centrum biedt zorg aan: 

- Hulp aan de armste ouderen vnl. in de stad Lodwar en incidenteel in de omgeving. 

- Dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen. 

 

Het Ewoi Centrum en St. Luke’s project hebben ieder een eigen bestuur, waarbij de 

plaatselijke bevolking ruim vertegenwoordigd is. Een afgevaardigde van het bisdom 

Lodwar is hierbij de voorzitter.  

De projecten worden uitgevoerd door plaatselijke medewerkers, hebben beide een 

coördinator en voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid van de Bisschop van 

Lodwar, Mrg. Dominic Kimengich. 

 

Het bestuur. 

Het bestuur van Stichting Ewoi heeft in 2015 vijf keer vergaderd. 

Een bestuurslid  is in de loop van het jaar afgetreden in verband met privé 

omstandigheden. 

 

Aktiviteiten  

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

2015 werden goedgekeurd en zijn op de website geplaatst. 

Activiteiten in  2016: 

a. Sponsorloop door de school “Kameleon” i.s.m. MOV Driel. Op deze actiedag werd er 

voorlichting gegeven aan de klassen van 1 t/m 8 over het onderwijs aan dove 

kinderen in Lodwar. Deze sponsoractie heeft een prachtig bedrag opgebracht dat 

besteed is aan leermiddelen en uitbreiding van de bibliotheek in het internaat. 

b. Vastenaktie Fraters van Utrecht is gehouden voor de dagopvang van de meervoudig 

gehandicapte kinderen. Hierbij is een tentoonstelling gehouden van 

gebruiksvoorwerpen van nomaden in het Turkana gebied. 

c. Verkoop van Bandana’s  tijdens de Airborne wandeltocht en de landing op de 

Ginkelse heide in Ede tijdens de 70 jarige herdenking van de slag om Arnhem in Ede. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

d. Voorbereidingen voor het organiseren van een veiling van artikelen in het Witte 

kerkje in Slijk-Ewijk werden ondernomen door de activiteitencommissie. 

Omdat de belangstelling niet aan de verwachtingen voldeed is deze veiling helaas niet 

doorgegaan. 

e. Aanvragen bij diverse stichtingen en instellingen voor een bijdrage voor de projecten. 

Hier werd vaak positief op gerangeerd. 

f. Boekenbeurs te Huissen werd voor de 9
e
 keer georganiseerd. De baten kwamen ten 

goede aan Stichting Ewoi.  

g. Tijdens de opening van speciaal zaak  “Witgoed” i.s.w. met “Driestroom” in Heteren 

is een promotie verzorgd van het project voor Meervoudig Gehandicapte Kinderen in 

Lodwar. Gebruik werd gemaakt van een powerpointpresentatie en een kleine 

tentoonstelling. 

h. Regelmatig is de website bijgewerkt. 

i. Twee keer is er een nieuwsbrief uitgegaan naar belangstellenden. 

j. De activiteiten commissie heeft meerdere keren vergaderd en gebrainstormd over 

mogelijkheden voor te houden activiteiten.  

 

Financiële ondersteuning  

Het is de Stichting Ewoi gelukt om in 2016 aan alle financiële zaken in de projecten te 

kunnen voldoen. Dit betreft zowel de lopende kosten, als de extra uitgaven voor de 

gebouwen van St. Luke. 

De aanvrage voor een printer voor St. Luke, een simpele aanbouw voor de opvang van de 

M.G.K., solar reparatie en vernieuwing St. Luke, uitbreiding van de bibliotheek van St. 

Luke, Kerstviering voor armste ouderen en meervoudig gehandicapte kinderen konden 

worden gerealiseerd. 

Dit alles dankzij de structurele sponsoring  van de Stichting Vrienden van Effatha en de 

vele giften die ontvangen zijn van particulieren, scholen en stichtingen. 

 

Belangrijk is te vermelden dat het bestuur van Stichting Ewoi met Stichting Vrienden van 

Effatha (SVE) definitieve afspraken heeft gemaakt over structurele sponsoring van de 

lopende kosten voor de komende jaren. 

 

Tot slot. 

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

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

kinderen in Lodwar mogelijk te maken en hoopt dat ook in het jaar 2017 velen zullen 

meewerken om de projecten in Lodwar in stand te houden.   

 

Januari 2017 

Ben Janssen  

(secretaris). 









 


