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Inleiding. 

Deze nieuwsbrief staat voor een groot deel in 

het teken van het bezoek van Agnes en Tata 

dat ze in april aan Nederland brachten. 

Tata en Agnes zijn de coördinatoren van de 

projecten in Lodwar 

De bedoeling van dit bezoek was om kennis 

op te doen over de manier van werken in de 

verschillende instituten,  het omgaan met 

ouderen en gehandicapten en de 

mogelijkheden bij  het bieden van hulp aan 

deze groepen. Ook hebben zij verschillende 

sponsors bezocht. Hierbij werd vooral 

gesproken over de moeilijkheden en 

uitdagingen die zij ondervinden in hun werk in 

Lodwar en natuurlijk werd er ook over de 

financiële situatie van de projecten gesproken. 

Tijdens dit bezoek zijn er o.a. bezoeken 

gebracht aan  PCI Duiven, Groessen, 

Westervoort en Loo, aan MOV Driel en 

Missie Belang Cothen waarbij  besturen en 

belangstellenden aanwezig waren. Het waren 

zeer interessante bijeenkomsten. De 

aanwezigen vonden het heel bijzonder om nu 

eens uit de eerste hand te vernemen  wat het 

werken in deze projecten in Lodwar inhoudt 

en voor  welke uitdagingen en soms 

dilemma’s de coördinatoren en medewerkers 

komen te staan.  Ook hebben zij gesproken 

met het bestuur van Stichting Ewoi. Verder 

hebben zij natuurlijk ook verschillende 

toeristische trips gemaakt. Het was in deze 

drie weken niet mogelijk om alle sponsors  te 

bezoeken. Al met al is in ruim drie weken een 

erg druk programma afgewerkt. Moe maar 

voldaan zijn zij op 19 april weer naar Kenia 

terug gegaan.  

In deze nieuwsbrief kunnen jullie ook lezen 

wat er geschreven is  over dit bezoek en is er 

een verslag gemaakt over hun verblijf in 

Nederland. 

Augustus  2015 

 

Kenia 

 

Lodwar 
 

 

We willen allen die op een of andere manier 

hebben meegewerkt, door het geven van een 

rondleiding en/of informatie,  door de 

mogelijkheid te geven om in de praktijk mee 

te werken, door gezellige visites en 

ontvangsten,  de interesse in het werk in 

Lodwar enz. heel hartelijk bedanken. Door al 

deze contacten is het een  heel waardevol  

bezoek geworden. Agnes en Tata zullen zeker 

hun ervaringen,  zoveel  mogelijk in Lodwar, 

in praktijk brengen.  

 

OUR STAY IN THE NETHERLANDS 

Our stay in the Netherlands was a wonderful 

one. We started our journey in Nairobi in the 

morning and arrived in Amsterdam Schiphol 

in the afternoon at 4.00 pm, where Annie and 

Ben were eagerly waiting for their 2 visitors. 

We could not wait long to hug each other 

because it was a long time before we saw each 

other. 

 

We went home (Oosterbeek) and took rest. 

The next day we had a free day to take rest 

and get used to the environment. 

Annie and Ben had prepared a kind of 

programme for us for the places we had to 
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visit during our stay. During this time we were 

able to visit different groups of people for the 

projects and also for our good because were 

able to interact and share with the people. We 

explained about the two projects in Kenya and 

how it is working.  We were very much 

impressed because the people were giving us a 

good time to express ourselves and they were 

willing to assist where possible.  

We felt it was a good experience for us though 

this was a second time for us in the 

Netherlands. But we were still surprised to see 

new things.  

Among the places we visit was Boxmeer, a 

home for the elderly where we spent two days 

working there.  

 
It was good working with the workers and also 

the old ones appreciated our visit. We learned 

that the people in your country are always 

willing to do volunteer work. But in our place 

everyone is doing it for pay, but this is because 

of the poverty level and also the place is not 

developed.  

 

Also in the ‘manege’ 

at Bio Wekerom. We 

saw handicapped 

people enjoying a ride 

on horses. This is 

something that never 

happens in our place.  

We also visited Ede a place for the deaf adults.  

These are just a few places not forgetting 

places like Openlucht museum where we saw 

how people lived before compared to the 

present life. 

Then most surprising part is about Piet, a 

young handicapped boy in “Het Dorp”, who 

could not do anything on his own but uses a 

kind of robot wheelchair for almost everything 

in his life. 

 
And also a surprising one is when we visited 

the north part of the country, Egmond Sea, 

Zaanse Schans and Afsluitdijk. We saw how 

dykes which were used to prevent the water 

moving to other parts. But now the water was 

separated by a long dyke about 30 km long, 

and water on both sides. We could not imagine 

that. In schools we were learning about 

Holland being famous on dykes but we did not 

know that one day we could see it real. It was 

like a miracle and only God can do that.  

We cannot also 

forget our stay 

in Akersloot 

Van der Valk 

hotel, where we 

had a wonderful 

accommodation 

and food. 

We were also impressed about the Delta works 

in South -West of the country and we have 

met wonderful and interested people in 

Zeeland. 

We wish to take this chance to thank all those 

who made it possible for us to see different 

places, not forgetting our hosts Mr. and Mrs. 

Annie Janssen who took care of us. Most of all 

thanks for your hospitality and welcoming us 

to your homes. We have learnt a lot from you. 
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We wish also to say thanks to all those who 

were interested in our projects and were 

willing to assist financially where possible and 

will start sponsoring in the coming years. We 

thank you all 

for your 

generosity 

and wish you 

God’s 

blessings. 

Agnes Mana 

and Tata 

Lokomar 

 
Uit het parochieblad van Driel:  

Agnes en Tata op bezoek. 

Zoals de meesten van jullie weten, hebben 

Ben en Annie Janssen in de loop der jaren 

in Kenia verschillende projecten opgezet. 

In1999 zijn ze gestart met het heropenen 

van de huishoudschool. Het opzetten van 

onderwijs voor dove kinderen, zorg aan de 

armste ouderen en nu ook hulp aan 

meervoudig gehandicapte kinderen.  

Ondertussen wordt dit werk voortgezet 

door goed opgeleide lokale medewerkers.  

Aan het hoofd hiervan staan Agnes, de 

coördinator van de ouderen- en 

gehandicapte zorg. Tata is de coördinator 

van het internaat voor dove kinderen. 
Beide dames hebben een gezin naast hun 
fulltime job. Ze vertelden aan de hand van 
foto's over het leven in Lodwar. Over de 
kinderen op het internaat, hoe ze daar 
terechtkomen vanuit de hele omgeving. Zij 
gaan buiten het internaat naar speciale 
doven scholen. De dovenschool in Lodwar 
wordt sinds kort door de staat bekostigd.  
Over de zorg voor ouderen, die bestaat 
voornamelijk uit huisbezoeken en medische 
zorg, voedsel verstrekken, hutten bouwen, 
water- voorzieningen.  
De gehandicapte kinderen komen twee 
dagen, ze worden gewassen, krijgen eten.  
De avond was te kort om alle verhalen te 
horen, we waren allen onder de indruk.  
We hebben besloten om voortaan de helft 
van de Vastenaktie aan de Stichting Ewoi te 
geven. Bovendien staat de MOV-groep op 
de Jaarmarkt, eerste zaterdag in juli, en ook 
die opbrengst is voor de projecten in Kenia.  
Het was een zeer interessante avond, 
waarbij we ons weer bewust werden van 

onze bevoorrechte positie in een rijk land 
als Nederland.  
MOV Driel. 
 
Van PCI Duiven/Groessen/Loo en van 
Cothen hebben we soortgelijke reacties 
ontvangen. 
 
Een woord van dank van Agnes en Tata 
aan MOV Driel, Cothen en PCI Groessen, 
Duiven en Loo. 
Greetings from us too, we are very happy 
for your support and the other group 
members. We have to say it was a good 
evening because the people were very much 
interested with our projects. We could feel 
that.  
We really appreciate your efforts, and we 

will always pray for everyone because we 

know that the people here are working hard 

to support our projects.  

We wish you all Gods blessings and all the 

best always. 

Agnes en Tata.  

 
Vertaling: Groeten van ons; we zijn erg blij met 

jullie steun. Het was een mooie avond, omdat de 

mensen geïnteresseerd waren in onze projecten. We 

voelden dat.  

Wij waarderen jullie werk en zullen altijd bidden, 

voor iedereen, omdat wij weten dat de mensen hier 

hard werken om ons te ondersteunen. 

Wij wensen jullie Gods zegen en alle goeds. 

Agnes en Tata. 
 
Nieuws van Stichting Ewoi.  
Het jaarverslag van de secretaris en het 
financiële verslag 2014 zijn beide 
goedgekeurd en kunnen jullie terugvinden 
op de website bij: jaarverslagen. 
Tijdens de vergadering van 16 juli heeft er 
een bestuurswisseling plaats gevonden. 
Carla Lintsen heeft zich bereid verklaard 
om in het bestuur plaats te nemen.  
Rubina Arends heeft haar bestuurszetel 
opgegeven maar wil wel bij de stichting 
betrokken blijven en zal zich vooral bezig 
gaan houden met praktische zaken, zoals 
het mede organiseren van acties enz. 
Carla zal vooral inzetten voor het 
sponsorwerk. 
 
Hieronder stelt Carla zich voor. 
“Sinds 22 januari 2015 ben ik adviseur van 

Stichting Ewoi op het gebied van sponsoring. 

In deze nieuwsbrief wil ik me graag 
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voorstellen. Mijn naam is Carla Lintsen. Ik 

woon in Nijmegen en werk bij een Jeugd- en 

Opvoedhulporganisatie als coördinator 

cliëntenlogistiek. 

Achtenveertig jaar geleden ben ik geboren in 

Oosterhout en hier heb ik 

tot mijn 18
e
 jaar gewoond. 

Door mijn baantje op 

zaterdag bij de bakker in 

Oosterhout zag ik Annie 

en Ben regelmatig. 

Aangezien ook mijn 

ouders in Oosterhout 

woonden, bleef ik op de hoogte van de 

ontwikkelingen in het dorp. 

Zo hoorde ik ook van de projecten van Annie 

en Ben in Kenia. Mijn interesse in andere 

culturen en internationale samenwerking deed 

mij besluiten om contact op te nemen met 

Annie en Ben. In 2003 ben ik met een vriendin 

een aantal weken in Lodwar geweest en heb ik 

met eigen ogen kunnen zien hoe de mensen er 

leven en de grote rol die Annie en Ben in het 

Turkana district spelen. Toen Ben mij belde 

om te vragen of ik het bestuur wilde bijstaan 

wat betreft sponsoring van Stichting Ewoi, 

twijfelde ik geen moment. Ik hoop door 

middel van stichting Ewoi een steentje bij te 

dragen aan de hulp voor het district, zodat de 

kinderen, ouderen en alle mensen daar een 

menswaardig bestaan (blijven) hebben”. 

Carla. 

Selina.  

Selina, een meisje van 16 jaar, is mentaal 

gehandicapt en wordt samen met haar oma al 

jaren door het Ewoi programma geholpen. De 

ouders van Selina zijn lang geleden kort na 

elkaar overleden. We hebben nooit verdere 

familie van Selina kunnen vinden. Mogelijk 

houden zij zich op de achtergrond en willen zij 

geen verantwoordelijkheid  nemen. 

We hebben in de loop van de jaren geprobeerd 

Selina op een school te krijgen maar door o.a. 

gebrek aan interesse van de leerkrachten voor 

deze kinderen is Selina niet meer op school.  

Regelmatig gaat ze ‘s avonds de straat op en 

komt dan laat of helemaal niet thuis. Oma gaat 

haar dan zoeken. Dit alles is voor een jong 

meisje natuurlijk heel riskant. Selina komt 

regelmatig naar het Ewoi kantoor. Ze helpt 

wat met eten koken en doet simpele werkjes. 

De aandacht die ze krijgt doet haar steeds weer 

terug komen. 

De medewerkers in het Ewoi programma zijn 

erg bezorgd over haar toekomst doordat ze 

nachten in de stad rondzwerft en met minder 

goedwillende mensen in aanraking kan komen  

met alle gevolgen van dien. De dokter in het 

ziekenhuis heeft geadviseerd Selina te laten 

onderzoeken in het universiteitsziekenhuis in 

Eldoret waar mogelijk na onderzoek een 

speciale behandeling kan worden gestart. Later 

kan dan bekeken worden of er mogelijkheden 

zijn voor opvang en eventueel simpel werk 

zodat ze van de straat is. Dit alles is erg 

moeilijk te realiseren, zeker in Turkana, maar 

in dit geval de moeite waard om deze actie te 

ondernemen.  

De reis naar Eldoret duurt twee dagen en dan  

maar hopen dat zij daar meteen geholpen 

wordt. Twee medewerkers van het Ewoi 

programma moeten haar begeleiden. De weg 

naar Eldoret is gevaarlijk en soms moet men 

onderweg overnachten tot het sein veilig weer 

is gegeven en de reis kan worden vervolgd. 

Voor de kosten reis, verblijf en onderzoek 

hopen we een sponsor te krijgen. Volgens de 

berichten zijn Agnes en de maatschappelijk 

werkster Patricia met de voorbereidingen van 

reis en onderzoek bezig. Hopelijk zullen hun 

inspanningen worden beloond en kan de 

situatie van Selina wat verbeterd worden. 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in 

december.  

We wensen iedereen die nog op vakantie gaat 

een mooie tijd toe. 

Vriendelijke groeten, mede namens het 

bestuur van Stichting Ewoi,  

Ben en Annie Janssen. 

 

Secretariaat: Ben Janssen 

Jhr. N. van Rosenthalweg 28, 

6862 ZW Oosterbeek 

Tel. 026-333. 26.06 

Bank: Stichting Ewoi  

IBAN rek. nr. NL05RABO 017.69.37.277 

Email: stichting.ewoi@gmail.com 

Website:www:stichting-ewoi.nl 


