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Beste allemaal. 

Het is al enige tijd geleden dat we een 

nieuwsbrief hebben verstuurd.  De reden 

hiervan is dat we niet meer in de nabijheid van 

de projecten zijn en daardoor minder over 

directe praktijkgevallen kunnen vertellen. 

Heel regelmatig is er contact met de 

coördinatoren van de projecten. Meestal via e-

mail en soms per telefoon  

Het is mooi om steeds weer te horen hoe in 

Lodwar het werk wordt voorgezet voor de 

armste ouderen, onderwijs voor dove kinderen 

en dagopvang voor meervoudig gehandicapte 

kinderen. De projecten verlopen naar wens. 

We hebben verslagen ontvangen van de 

diverse vieringen, die op een traditionele wijze 

werden gehouden. Zoals altijd verlopen deze 

bijeenkomsten  met een overweging en gebed, 

met dans en zang, een gezonde warme 

maaltijd en een voor de ouderen en 

meervoudig gehandicapte kinderen een 

presentje als ze naar huis gaan. Dit is meestal 

voedsel, iets voor het huishouden of wat 

kleding.  

 

De Sint Luke’s day op 19 oktober, is door de 

dove kinderen, medewerkers en gasten weer  

gevierd met zang, dans, toneelstukjes en 

natuurlijk besloten met een extra lekkere 

maaltijd. 
 

In deze nieuwsbrief laten we ook Agnes en 

Tata aan het woord, die iets vertellen over hun 

werk. 
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Het internaat voor dove kinderen. 

De scholen zijn sinds enige weken gesloten en 

de kinderen zijn naar huis. Omdat het  

schooljaar loopt van januari tot december 

hebben de kinderen nu grote vakantie. Deze is 

al erg vroeg begonnen, half november.  

De staf van het internaat maakt alles klaar,  

zodat zij begin januari weer met frisse moed 

kunnen beginnen en o.a. de nieuwe leerlingen 

voor de kleuterschool kunnen ontvangen. 

Deze kinderen zijn meestal erg jong en vragen 

veel aandacht. De meeste weten niet hoe een 

toilet gebruikt moet worden. Ook het slapen in 

een bed is vreemd. De eerste dagen vallen er 

regelmatig  kinderen uit bed of ze gaan zelf op 

de grond liggen, want dat zijn ze zo gewend. 

Maar ze leren heel snel. 

 

Verslag van Tata 

Hieronder vindt u het verslag van Tata waarin 

ze vertelt dat de school op 4 januari 2016 weer 

begonnen is met het nieuwe schooljaar waarbij 

nieuwe kleuters werden opgenomen in het 

internaat en  een aantal anderen naar groep één 

van de basisschool “St. Bernadette” zijn 

gegaan. Deze jonge kinderen moeten de eerste 

tijd met veel dingen 

geholpen worden 

door een van de 

verzorgers van het 

internaat. 

Zij blijven wel in de 

boarding d.w.z. 

verzorging dag en 

nacht door het 

internaat. Oudere 

kinderen vanaf 16 

jaar verblijven  

tegenwoordig op school waar sinds enkele 

maanden een overnachtingsmogelijkheid is. 

Het is het beter voor de sfeer op het internaat 
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dat vooral de grotere/oudere kinderen op 

school in de boarding worden opgenomen. 

Van de Keniaanse overheid of andere 

landelijke instanties is weinig hulp te 

verwachten. Wel heeft het bisdom, de 

plaatselijk overheid en de protestantse 

gemeenschap donaties gegeven aan het 

internaat in de vorm van voedsel en kleding. 

Over het algemeen doen de medewerkers het 

goed en zijn de kinderen blij met de kansen 

die zij krijgen. 

 

Hier volgt het bericht en kerstwens van Tata.  

To all our well-wishers. 

Receive many greetings from St. Luke’s home 
for the deaf family. We really like to thank our 
mighty living God for His sufficient grace 
through the year.  
Thank you for your cooperation and support. 
It is from our inner most being that we take 
this opportunity to thank all of you for 
bringing us to this situation, from the 

beginning of the year up to now we have 
been running smoothly because of your 
generous support from that far end of the 
world. We acknowledge your support and we 

appreciate it very much. 
We also got little 
donations of second hand 
clothes from a group of 

people from one of the 
protestant church, some 
bags of maize and milk 
from the diocese of 
Lodwar and a few bags of 

the same from the county government of 
Turkana. 
In the beginning of this year, we started on 
the 4th of January following schools calendar 
as the schools official opening day. 
There were many activities that we were busy 
with,  like promotion of ECDE children 
(nursery) to standard one. That needed 
accompaniment of one of the teacher to take 
them to St. Bernadette for re-admission. The 
same children that were promoted still reside 
in the home. Staff contracts were given in the 
beginning of February. Slight changes took 

place that is an administrative staff assistant 
was employed and a new caretaker for boys. 
All this was done with the cohesively of the 
group (staff) and administration. 
With this few remarks, we say thank you all 
once again and may the Almighty God bless 
all of you abundantly. A Merry Christmas and 
a Happy New Year. 
Bedankt  en tot ziens.          
Tata Lokomar  
 

Het ouderen programma. 

De coördinator Agnes heeft in overleg met de 

medewerkers getracht wat minder ouderen in 

te schrijven. Maar omdat er steeds weer 

ouderen op hun pad komen, die hulp en extra 

zorg  nodig hebben, is dit een moeilijke 

opgave. Zij proberen wel steeds de familie en 

de omgeving in te schakelen om aandacht aan 

deze mensen te geven. Ook vragen zij, als zij 

weten dat er mogelijkheden zijn, een kleine 

bijdrage voor bv. 

medicijnen of bij het 

bouwen van een 

onderkomen.  

In het verleden werd 

door organisaties vaak 

alles gratis gegeven en 

soms bij het volgen van, 

een door hen gegeven, 

cursus werd er zelfs 

geld toe gegeven. Langzaam begint het bij de 

mensen door te dringen dat er voor ontvangen 

diensten iets tegenover moet staan, ook al zijn 

het maar kleine gaven. 

Voor de ouderen van het Ewoi programma 

zijn er speciale dagen waarbij ze betrokken 

zijn, zoals de internationale ouderendag op 1 

oktober en de kerstviering. Maanden kijken 

deze mensen hier naar uit. Dank zij sponsors 

uit Nederland, die deze bijeenkomsten 

financieren, kan er altijd een bijzondere dag 

van worden gemaakt. 
 

Hulp aan meervoudig gehandicapte kinderen. 

De dagopvang voor meervoudig gehandicapte 

kinderen in Lodwar blijft een uitdaging voor 

de medewerkers. De ouders en/of verzorgers 

van de kinderen en ook de omgeving zien deze 

kinderen nog te vaak als een last waar ze mee 
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opgezadeld zijn. Door contact met 

ouders/verzorgers en opvang twee dagen per 

week probeert het Ewoi Programma deze 

kinderen aandacht en verzorging te geven en 

daardoor ook de omgeving bewust te maken 

van het bestaan van deze kinderen. De 

verzorgers doen het bewonderenswaardig en 

krijgen ook waardering van de omgeving. Dit 

was in het begin van de opvang wel anders. 

Omdat de ruimte waar de dagopvang 

plaatsvindt erg klein is voor tien kinderen en  

verzorgsters is er in het begin van dit jaar een 

provisorische veranda aan het gebouw 

toegevoegd. Dit was al een grote vooruitgang. 

Fijn dat de parochies Duiven, Groessen, Loo 

en Westervoort hebben  toegezegd om tijdens 

de vastenactie 2017 actie te willen voeren, 

zodat deze veranda doelmatig kan worden 

ingericht en de bijbehorende keuken 

gerenoveerd kan worden. 

In het hieronder staande verslag van Agnes 

beschrijft ze het verhaal van Peter. Een jongen 

die door de huisbezoekster gevonden werd in 

het hutje van oma en samen met oma sinds 

2002 in het programma is en hulp krijgt. 

De jongen is nu ongeveer 15 jaar maar heeft 

de lengte en gewicht van een kleuter. De 

moeder van de jongen woont nu bij het 

Turkana meer en bekommert zich niet om het 

kind. De huisbezoekster ging poolshoogte 

nemen toen oma met Peter niet op de 

afgesproken plaats stond vanwaar hij 

opgehaald zou worden voor de dagopvang. Zij 

vond Peter in de hut, bewusteloos en sterk 

vermagerd. Direct hebben zij hem naar het 

ziekenhuis gebracht waar hij werd 

opgenomen. Later bleek dat hij tuberculose 

had. Hij werd naar huis gestuurd met de 

nodige medicijnen. Regelmatig wordt hij nu 

bezocht door de huisbezoekster die oma en 

Peter voorziet van medicijnen en. voedsel, 

zoals melk, wetabix en fruit. 

De moeder heeft inmiddels laten weten dat als 

Peter doodgaat, oma en de medewerkers van 

Ewoi hem maar moeten begraven. Zij is niet 

van plan om naar huis te komen.  

Volgens Agnes gaat Peter goed vooruit en ze 

hopen  dat hij na de kerstvakantie weer in de 

dagopvang aanwezig kan zijn. Verder bedankt 

Agnes alle gevers in Nederland voor de hulp 

die zij van zoveel mensen heeft ontvangen en 

daardoor de zorg kan geven, die deze kinderen 

en ouders zo hard nodig hebben. 

Hieronder het verslag van Agnes. 
 

MULTIPLE HANDICAPPED CHILDREN 

The programme for the multiple handicapped 

children is doing well despite a few challenges 

especially from the parents. These children 

mostly depend on the care from the 

programme. Like a few months ago we had a 

case of one boy called Peter. 

 
           Peter with the caretaker at the office 

Peter has been abandoned by the parents and 

has been left under the care of an old 

grandmother. The grandmother is also 

growing too old and cannot carry him. Peter 

has been sickly for some time but got 

treatment. One Friday morning the caretaker 

went for home visit to see the boy and to her 

surprise got the boy who was collapsed and 

nobody was there, she was shocked and called 

a neighbour who came and said the boy was 

dead.  

The caretaker phoned the office and we came 

immediately and took the boy to the hospital 

by car. He was admitted and later on was 

diagnosed of TB. He started taking the ant-TB 

medicines and was also enrolled to be getting 

plumb nuts because he was malnourished and 

needed supplementary feeding. We also 

bought extra food for the boy that is milk, 

Wetabix and extra food.  

We taught the grandmother how to give the 

medicines and how to feed the boy. We did 

frequent home visits for the boy and after a 

month the boy improved, and slowly by 

slowly he was ok. He has now recovered 

though is still taking the medicines until six 

months are over. When the grandmother and 

the neighbours sent somebody to the mother 
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and told her please your boy is almost dying 

please come, she said: have no time for that 

boy, watch over him if he dies,  just burry him 

there. You cannot imagine a real mother 

saying that. The life of this kind of a boy 

depends on the mercy of god and care from 

the programme staff. Without the attention 

from the office, this kind of a boy can die.  

I wish also to thank those who really support 

financially the work of the multiple 

handicapped children because it is out of your 

generosity and good hearts. We will always 

appreciate you and pray that the almighty God 

bless you abundantly. 
 

Stichting Ewoi. 

Wij, als stichting Ewoi, zijn erg blij dat velen 

ons steunen om de projecten in Lodwar voort 

te zetten. Zo hebben de dove kinderen de 

mogelijkheid onderwijs te volgen, krijgen de 

armste ouderen  hulp in de meest basale 

levensbehoeften en kunnen meervoudig 

gehandicapte kinderen  twee dagen per week 

naar een dagopvang, waar zij liefdevol worden 

verzorgd en hun ouders worden begeleid. 

Deze steun ontvangen we van Stichting 

Vrienden van Effatha, die een groot gedeelte 

van de financiële kosten van het internaat en 

de dagopvang voor haar rekening neemt. 

Voor de hulp aan de armste ouderen is nog 

geen structurele sponsor gevonden, zodat deze 

kosten geheel voor rekening van de Stichting 

Ewoi komen. 

Dankzij de vele sponsoren, die ons helpen, is 

het nog steeds gelukt om de drie projecten 

geheel gefinancierd te krijgen. 

Het bestuur van de stichting vergadert 

regelmatig. Door voorlichting en contacten 

met derden proberen we steeds weer 

bekendheid te geven aan het werk en de 

doelstelling van de stichting.     

We willen iedereen die op wat voor manier 

weer heeft meegewerkt om het werk in 

Lodwar voort te zetten van harte bedanken. 

Door inzet van velen geven we mensen, die 

het zo hard nodig hebben, een meer 

menswaardig bestaan. 

Omdat de banken geen adressen meer 

vermelden op de afschriften is het soms 

moeilijk om iedere sponsor persoonlijk te 

bedanken voor hun giften. Voor zover we het 

adres weten zullen we dit in de toekomst 

blijven doen, maar mocht u geen bericht van 

ontvangst hebben ontvangen, dan is het altijd 

mogelijk om via post, telefoon of e-mail te 

informeren. Ook is het mogelijk om het adres 

te vermelden op de bankopdracht.  
 

To all well-wishers,   Dear Friends 
On behalf of the Multiple Handicapped 
Children, the old people, the Board of 
Management, and the staff of Ewoi 
Programme, I wish to thank you all for your 
continued financial support for serving the 
poor destitute old people and the multiple 
handicapped children in Turkana. This has 
been possible because of your generosity and 
good hearts. In a special way, I wish you all a 
merry Christmas full of Gods blessings and a 
happy nieuw jaar. 
May the baby Jesus be born in your hearts 
today and forever. 
Our prayers are with you always. 
Yours faithfully, Agnes Mana, Co-ordinator,  
Ewoi programme. 
 

 

Mede namens het bestuur van de Stichting 

Ewoi wensen we alle lezers van deze 

nieuwsbrief een vredige en gezegend 

Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe 

jaar. 

Vriendelijke groeten . 

Annie en Ben 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 


