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Jaarverslag 2018. 
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 sekte. 

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

het Turkana District in Kenia. 

3. Opvang en verzorging van meervoudig gehandicapte kinderen in hetzelfde district 

 

De projecten  hebben geen commerciële of politieke doelstelling. 

 

In 2018 is er  7 keer een bestuursvergadering  gehouden 

 

Van Kamer van Koophandel zijn de formulieren binnen gekomen, in ver band met wijziging van het 

bestuur. 

Bestuur van Stichting Ewoi, Gemeente Renkum. 

Voorzitter:   Thedinga, Johannes Adolf 

   30-10-1943, Ede 

   Datum in functie 01-01-2018 

Penningmeester: Nijssen, Raymond Pierre 

   24-08-1952, Arnhem 

   Datum in functie 01-01-2018 

Secretaris: ·  Janssen, Bernardus Wilhelmus Gerardus 

   29-05-1938, Heteren 

   Datum in functie 17-04-2013 

Bestuurslid: ·  Wolters, Johanna Wilhelmina Maria 

25-10-1940, Valburg 

Datum in functie 17-04-2013 

Deze zijn voor de betreffende personen ingevuld, opgestuurd en met goedkeuring en aanpassing retour 

ontvangen. 

 

Twee keer is er een nieuwsbrief uitgegeven. 

 

Betreffende de projecten: 

Drie bestuursleden hebben een bezoek gebracht  aan de projekten in Lodwar  

De voortgang van de projecten verloopt naar wens. 

Bij St. Luke’s Home for the deaf is een direkteur, Gabriel Lokalimos, benoemd. 

En Tata Lokomar is benoemd tot matron en is verantwoordelijk voor het kleuteronderwijs 

 



Een groot probleem in het algemeen was de forse stijging in de kosten van voedsel. 

 

Aktiviteiten en fondswerving. 

De Vastenaktie 2018 heeft  met een eigen doel in samenwerking met de Parochies Groessen, Duiven, 

Westervoort en “t Loo bijdragen  bijeengebracht voor een bewustzijn programma voor gehandicapte 

kinderen, zowel voor het dovenproject “St. Luke”als voor de meervoudig gehandicapte kinderen bij het 

Ewoi Programma in Lodwar en omstreken. 

Er is weer een jaarlijkse Boekenbeurs in Huissen gehouden. 

Bijdragen van de sponsorloop in Driel door de school “Kameleon” 

Op de rommelmarkt in de Massinkhal zijn goederen verkocht. 

 

Financiële ondersteuning  

Het is de Stichting Ewoi gelukt om in 2018 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. 

Vooral dankzij de financiële bijdragen van Stichting Vrienden Van Effatha (SVE). 

 

Dit alles kon gerealiseerd worden dankzij de structurele sponsoring van de lopende kosten  en  door  

de vele giften die ontvangen zijn. 

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

 

Voor het vervoer van meervoudig gehandicapte kinderen is er een bus aangeschaft.  

Het bedrag kon betaald worden uit spaargeld van de reseve-rekening, en bijdragen van sponsoren. 

 

Betreffende Vastenaktie 2017 zijn de gevraagde verslagen en foto’s doorgestuurd, goed bevonden en dit  

project is naar tevredenheid, ook van de commissie vastenactie, afgerond 

 

Vastenaktie voor 2018/19 voor St Luke’s Home for the deaf en het Ewoi Programma is het thema: 

“Workshops bewustwording” 

 

De sponsor Vrienden van Effatha betaalt 80% van de lopende kosten van de projecten voor dove kinderen en 

voor de meervoudig gehandicapte kinderen.  

De kosten voor het ouderen programma worden volledig gefinancierd door Stichting Ewoi. 

 

Financiën – Begrotingen. 

De begrotingen van de projecten zijn voor 2019 zijn: 

Ouderen begroting: € 15.747/-  

St.Luke begroting: € 52.548/-  (dove kinderen) 

Ewoi MHC Begroting €  25.148/- (meervoudig gehandicapte kinderen) 

 

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 en hoopt dat ook in het jaar 2019 velen zullen meewerken om de projecten in Lodwar naar behoren te 

laten verlopen..   

 

Oosterbeek 

Januari 2019 

 

 

 
 

 

 










