
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste allemaal. 

Het einde van het jaar nadert en dan  wordt het 

weer tijd om jullie iets te laten horen over de 

hulpprogramma’s in Lodwar. 

Deze nieuwsbrief zal minder uitvoerig zijn omdat 

we het nieuws krijgen via Agnes en Tata en niet 

meer uit eigen ervaringen kunnen spreken, zoals 

voorheen. 

Volgens de berichten verlopen de programma’s 

goed. Het werk voor de armste ouderen en 

meervoudig gehandicapten en dove kinderen gaat 

door, zoals we dat gewend zijn. 

Er zijn momenteel 102 dove kinderen waarvan  90 

in het internaat zijn en 12 wonen er  in de buurt. 

Deze laatsten 

gaan thuis 

slapen, maar 

voor voedsel, 

studie en 

ontspanning zijn 

ze in het 

internaat 

aanwezig.  

Wat het internaat 

betreft  hebben we van Tata, de coördinator, 

vernomen dat de omheining aan renovatie toe is 

evenals de toiletten, een watertank en een 

watertank standaard. 

De watertank zal in de vakantie worden 

gerepareerd en er zullen nieuwe toiletten moeten 

worden gebouwd. Dit moet gereed zijn voordat de 

kinderen weer terug komen voor het nieuwe 

schooljaar, omdat het graven van de toiletten een 

riskante onderneming is. 

Ook de omheining moet worden gerepareerd want 

veiligheid voor de kinderen staat voorop. 
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Voor deze reparatie en eerder aangevraagde 

nieuwe accu’s voor zonne-energie  en een 

diepvries, heeft Stichting Ewoi een benefiet avond 

georganiseerd. 

Het ouderenprogramma en de dagopvang voor 

meervoudig gehandicapte kinderen gaan door met 

hun normale activiteiten. 

Al met al mogen we blij zijn dat het werk in de 

programma’s in Lodwar doorgaan, zoals bij de 

opzet de bedoeling is geweest. 

Bewondering hebben we voor alle medewerkers 

die dit werk doen en zich inzetten voor hen die 

hun hulp zo hard nodig hebben. 

 
St Luke’s day. 

Elk jaar wordt in het internaat op 19 oktober St. 

Luke’s day gevierd. Hierbij worden de ouders van  

de dove kinderen, het  bestuur en enkele 

”belangrijke” gasten uitgenodigd. Naar deze dag 

wordt vooral door de kinderen lang van te voren 

uitgekeken. De dag wordt begonnen met een Mis, 

zoals de gewoonte is in Lodwar. Daarna is er zang 

en dans en natuurlijk worden er geiten geslacht die 

tijdens een extra lekkere maaltijd met smaak 

worden verorberd. Voorafgaand aan deze dag is er 

een gebarentaal cursus voor de ouders/verzorgers. 

Deze ontvangen tijdens de viering een certificaat. 

Deze dag is een van de hoogtepunten in het 

internaat. 

 

Bijzondere dag in het Ewoi centrum. 

Het Ewoi centrum heeft in de loop van het jaar 

ook enkele feestdagen te vieren. 

Zo is er 1 oktober de internationale ouderendag.  

Deze wordt samen met ouderen in een van de 

buitenplaatsen in Turkana gevierd, deze keer in 

het dorp Kataboi ongeveer 60 km van Lodwar.  



Een dag daarvoor zijn Agnes met enkele 

medewerkers al naar Kataboi gereden, omdat het 

te veel tijd vergde om dezelfde dag te reizen, want 

het is ver weg in een 

desolaat gebied.  

Op deze dag,1 

oktober, worden de 

ouderen die vervoer 

nodig hebben  

opgehaald of zelfs met 

een kruiwagen gebracht. 

Het is altijd een ware happening die gevierd wordt 

met zang, dans en een goed verzorgde maaltijd, 

waarbij het geitenvlees ook weer niet ontbrak. 

Alle aanwezige ouderen, dit jaar ongeveer 70, 

ontvangen na afloop voedsel zoals maïs, bonen, 

olie, suiker,thee, een pakje melkpoeder en een 

cadeautje zoals een laken, kookpan of plastic bak. 

Volgens Agnes is deze dag in Kataboi goed 

verlopen en gingen de gasten blij en dankbaar 

weer huiswaarts.  

De kerstvieringen voor de ouderen en de 

meervoudig gehandicapte kinderen (MHC) zijn 

ook wel bekend bij de cliënten en zij verheugen 

zich er op.  

Dit jaar waren er ongeveer 100 ouderen tijdens de 

kerstviering in Lodwar. 

Het voornaamste waar de ouderen naar uitzien is 

het voedsel en een kerstcadeautje . Dit is iets 

nuttigs wat ze in het huishouden kunnen 

gebruiken.  

Tijdens de kerstviering voor de meervoudig 

gehandicapte kinderen waren 12 kinderen met hun 

ouders/verzorgers aanwezig. Ook deze viering is 

goed verlopen. De kinderen waren trots op hun 

nieuwe kleren en blij met de attentie. De ouders 

waren dankbaar voor het voedsel dat ze ontvingen 

zodat het gezin iets extra’s heeft voor de 

kerstdagen. Door deze gave krijgt het 

gehandicapte kind thuis meer respect, want 

dankzij hem/haar is er iets extra’s te eten.  Agnes 

stuurde een verslag en bedankte speciaal de 

sponsors, die deze kerstbijeenkomsten en de 

internationale ouderen dag mogelijk hebben 

gemaakt.  

 
Benefiet avond. 

Het bestuur van Stichting Ewoi heeft 29 november een 

zeer geslaagde benefiet avond georganiseerd. 

In het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk werd een gevarieerd 

programma aangeboden.  

Na een welkomstwoord door de 

voorzitter en een update van de 

projecten in Lodwar, gaf John Mulder 

een uiteenzetting een over de 

geschiedenis van het kerkje. 

 Daarna zong Dick van Altena liederen in het Betuws 

dialect. Beide optredens werden zeer gewaardeerd. Na 

de pauze, waarin broodjes en soep werden geserveerd, 

werd een veilig gehouden. Hierbij werden artikelen 

aangeboden die door weldoeners beschikbaar waren 

gesteld. De twee veilingmeesters Chris en Gerard 

hebben op humoristische wijze de artikelen aan de man 

gebracht. Het bestuur heeft veel positieve reacties 

ontvangen na deze bijzondere avond die de mooie som 

van  ruim drie duizend euro heeft opgebracht. Dit geld 

zal besteed worden aan de aanschaf van een diepvries 

in het internaat en reparatie van de omheining die 

noodzakelijk is voor de veiligheid. 

Iedereen die aan deze avond meegewerkt heeft, op 

welke wijze dan ook en de sponsors, hartelijk bedankt. 

Het volledige bedrag is inmiddels naar Lodwar 

overgemaakt,  dus ze kunnen aan de slag met de 

reparatie van de omheining. 

 

Dank. 

Het bestuur van Stichting Ewoi wil  iedereen die 

het afgelopen jaar 

geholpen heeft,  

financieel of op een 

andere wijze, 

bedanken voor de 

steun aan de 

hulpprogramma’s in 

Lodwar. Jullie 

giften, eenmalig, 

maandelijks of in 

natura hebben er 

voor gezorgd dat 

alle werkzaamheden 

voor gehandicapte kinderen en armste ouderen 

door de medewerkers in Lodwar daadwerkelijk 

konden worden uitgevoerd.  

We hopen natuurlijk dat we ook volgende jaar 

weer op jullie steun mogen rekenen. 

 

Mede namens het bestuur van de Stichting wensen 

we ieder  

mooie, vredige kerstdagen  en een 
voorspoedig nieuwe jaar. 
 

Ben en Annie Janssen. 
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