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Jaarverslag 2020 

Doelstelling stichting Ewoi 

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

Kenia: 

1. Ewoi centrum zorg voor hulp aan armste ouderen. 

2. Ewoi centrum, zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen door middel van home based care 

en dagopvang.  

3. Internaat voor dove kinderen,  St. Luke’s home for the deaf, zodat deze kinderen in staat zijn 

speciaal onderwijs voor doven te kunnen volgen .  

De projecten  hebben geen commerciële of politieke doelstelling en werken zonder discriminatie 

van geloof of sekse.  

  

Bestuur van Stichting Ewoi 

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   

Bestuurslid:  Witjes, Wilhelmus Marinus Hermanus 

   16-07-1968 

   datum in functie: 12-08-2019 

Bestuurslid:  Mesicek-Moonen,  

    21-03-1957     

   datum in funktie: 16 december 2019 

Alle bestuursleden zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.  

 

 

 

 

 

 



In 2020 is heeft het bestuur 1 maal vergaderd. 

Door de corona maatregelen is vanaf 1 maart de communicatie met de bestuursleden verlopen via 

telefoon, één op één bezoeken, e-mails en whatsapp. Twee keer werd het bestuur op de hoogte 

gesteld door updates waarin de situaties in de projecten werden aangegeven. 

De zorg voor de ouderen en gehandicapte kinderen is op aangepaste wijze voortgezet met 

inachtneming van de coronaregels. 

De secretaris, B Janssen, heeft te kennen gegeven om eind 2020 te stoppen met zijn 

werkzaamheden. Bestuurslid Gio Witjes zal deze taak per 1 januari 2021 overnemen maar 

vanwege zijn drukke baan zal B. Janssen hem hierbij assisteren. 

 

Nieuwsbrieven zijn verstuurd in maart en december. 

 

De projecten:  

Twee bestuursleden hebben in januari/februari de projecten in Lodwar bezocht. De algemene 

indruk is dat de projecten, die onder de verantwoordelijkheid van de Bisschop van Lodwar 

worden uitgevoerd,  op een verantwoorde wijze verlopen. 

Door de coronapandemie is de situatie totaal gewijzigd. 

De scholen zijn per 1 maart gesloten, waardoor al het onderwijs in Kenia tot eind december zo 

goed als stil is komen te liggen. 

Het Ewoi centrum heeft de hulp aan de ouderen en gehandicapte kinderen, na een korte pauze,  

op een aangepaste wijze voortgezet. Ook de workshops in verschillende plaatsen in Turkana, zijn 

op aangepaste wijze doorgegaan. Door de corona maatregelen waren er wel minder deelnemers 

aanwezig. 

 

Financiële ondersteuning   

Dankzij sponsoring van de Stichting Effatha en vele particuliere weldoeners  heeft het bestuur 

aan alle financiële verplichting kunnen voldoen. 

De geplande vastenactie 2020 van de  Parochies  St. Petrus Banden te Venray waar de opbrengst 

bestemd was voor het geven van workshops aan Small Chritian Communities in het bisdom 

Lodwar konden vanwege de corona crisis niet doorgaan.  

 

 

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

armste ouderen, meervoudig gehandicapte kinderen en de zorg voor dove kinderen in Lodwar 

mogelijk te maken en hoopt dat ook in het jaar 2021 velen zullen meewerken om de projecten in 

Lodwar weer naar behoren te laten verlopen. 

 

Oosterbeek  

Januari 2021 

  

  



 

  



 

  



 

  



 


