
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Zoals al jaren het geval is ontvangen jullie 

weer een nieuwsbrief waarin we 

bijzonderheden doorgeven aangaande 

Stichting Ewoi en het werk in de projecten  

Na de laatste nieuwsbrief, die we in april 

hebben verstuurd,  heeft de Stichting niet 

stil gezeten. Er zijn diverse activiteiten 

georganiseerd en regelmatig was er contact 

met de coördinatoren in Lodwar. 

In Kenia zijn in augustus presidents-

verkiezingen gehouden  waar ook 

regionale en plaatselijke volks-

vertegenwoordigers werden gekozen. 

Vooral wat de presidentsverkiezingen 

betreft hebben we via de media gehoord 

dat deze zijn afgekeurd omdat de zaken 

niet goed zouden zijn verlopen. De 

verkiezingen moesten worden overgedaan 

en daarom gingen de mensen 18 oktober 

weer naar de stembus. De uitslag was dat 

de huidige president de meeste stemmen 

kreeg. 

 

Activiteiten van de Stichting Ewoi. 

Het bestuur en velen met ons  zijn druk in  

 de weer geweest om door acties 

noodzakelijke  financiën bijeen te brengen,  

Er zijn bandana’s verkocht tijdens de 

Airborne wandeltocht in Oosterbeek en de 

luchtlandingen en festiviteiten in Ede. 
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Op tweede hands markten zijn boeken  en  

goederen verkocht.  

Ook werden er  sponsorlopen gehouden.   

De parochie Duiven heeft de opbrengst van 

de vastenactie 2017 aan  Stichting Ewoi 

gedoneerd en MOV Driel was weer present 

op de jaarlijkse kermis en heeft een loterij 

gehouden ten bate van Lodwar. 

Dit alles en de vele donaties die we hebben 

ontvangen van particulieren, scholen en 

stichtingen hebben er voor gezorgd dat de 

projecten voor de armste ouderen, 

onderwijs voor dove kinderen en 

dagopvang voor meervoudig gehandicapte 

kinderen op gepaste wijze konden 

doorgaan. 

 

Boekenmarkt Huissen. 

Tien jaar geleden stonden Elly Niels-Bles 

en Marian Janssen-Boerboom voor het 

eerst op de boekenmarkt in Huissen om 

tweedehands boeken aan de man te 

brengen. Het eerste weekend in september 

waren ze 

voor de 

tiende  

keer 

weer 

present 

met een 

volle 

kraam 

boeken.  

Elly is 

een 

fervent 

boeken-

liefheb-

ster, die 



veel weet te vertellen over de schrijver en 

de inhoud van het boek en Marian een 

goede verkoopster. 

De opbrengst is altijd voor de Stichting 

Ewoi. 

Elly en Marian geloven in hun werk en zijn 

er van overtuigd dat wat zij doen ten goede 

komt aan de mensen die het zo hard nodig 

hebben. Afgevaardigden van het bestuur 

van Stichting Ewoi kwamen dan ook naar 

de boekenmarkt om hun waardering uit te 

spreken. 

Dit ging gepaard met het overhandigen van 

een special insigne en een bloemetje, dat 

door beide verraste dames zeer op prijs 

werd gesteld.  

 
Bestuur. 

Twee bestuursleden  moesten afhaken 

omdat zij er bij nader inzien niet voldoende 

tijd konden besteden aan het werk voor de 

Stichting. We zijn dankbaar dat zij bereid 

waren om mee te werken en kunnen hun 

besluit begrijpen.  

De dank voor de tijd die zij aan de 

stichting hebben besteed werd uitgedrukt 

met een attentie. 

In hun plaats hebben zijn twee nieuwe 

leden, te weten Dolf Thedinga en 

Raymond Nijssen, de stichting komen 

versterken. Dolf heeft de taak van 

voorzitter op zich genomen en Raymond 

zal vanaf 1 januari de penningen gaan 

beheren. 

Hieronder  stellen zij zich voor. 

  

Dolf Thedinga. 

 

Na de opleiding 

tropische landbouw 

school in Deventer 

werd ik in 1965 met 

8 anderen als 

vrijwilliger in dienst 

van de Nederlandse 

overheid 

uitgezonden naar 

Zambia om daar 

jonge boeren te helpen met het opzetten 

van een modern landbouw bedrijf. 

Dit was het begin van een dertienjarig 

verblijf in 5 verschillende landen in Afrika  

waar ik met veel plezier in allerlei 

landbouwprojecten gewerkt heb met 

voedselgewassen, oliepalm, thee en 

melkvee. 

Na terugkeer in Nederland woonden we 

tegenover Ben en Annie Janssen en ik ging 

werken in de zaaizaadhandel. Na dertien 

jaar  samen met mijn vrouw koster te zijn 

geweest  zijn we dit voorjaar naar Zetten 

verhuisd. Enige tijd geleden vroegen Ben 

en Annie of ik mee wilde denken over de 

projecten in Kenia. Dat wil ik graag en heb 

inmiddels al enige vergaderingen 

meegemaakt en sinds september ben ik 

benoemd tot voorzitter van Stichting Ewoi.  

 

Raymond 

Nijssen. (1952). 

 

Na de middelbare 

school en het 

vervullen van de 

militaire 

dienstplicht heb 

ik ruim 37 jaar 

gewerkt bij de 

ABN -  AMRO 

Bank,  eerst een 

carrière in het buitenlands betalingsverkeer 

en diverse management functies en vanaf 

mei 2003 in project werkzaamheden op het 

hoofdkantoor. 

In het begin als projectleider, daarna als 

Project Management Officer in combinatie 

met projectleider. Vanaf 1 juni 2009 tot 1 

mei 2011 in  functie als Procesmanager. 

Tot 1 mei 2011 ben ik door reorganisatie 

uit dienst van ABN-AMRO gekomen. 

In de periode erna heb ik me ingezet bij  

verschillende  vrijwilligers activiteiten: 

diverse bestuursfuncties sportverenigingen, 

technische commissie, VVE en als 

mantelzorger. 

Nu bijna 3 jaar actief werkzaam als 

taxichauffeur waaronder rolstoel- en 

ziekenvervoer etc., ook ben ik actief 

EHBO'er. Via een project op het pad 



gekomen van Ben en Annie Janssen, de 

oprichters van Stichting Ewoi. 

 

Dankzij Ben en Annie staat er een 

organisatie speciaal voor de dove en 

gehandicapte kinderen en de armste 

ouderen in Lodwar, Kenia. 

Zij hebben mij gevraagd om in het bestuur 

zitting te nemen en bij voorkeur als 

penningmeester gezien mijn bancaire 

achtergrond. Ondanks mijn drukke 

werkzaamheden wil ik hen graag helpen.  

 

St. Luke’s Home for the deaf. 

 

Door alle verwikkelingen rond de 

verkiezingen zijn de kinderen 20 oktober al 

naar huis gestuurd voor de kerstvakantie. 

Dit is jammer want daardoor missen ze 

ruim 6 weken leertijd. 

Maar de beslissing komt van hogerhand, 

dus daar kunnen de medewerkers niets 

tegen in brengen.  

Gelukkig konden de examen kandidaten 

wel hun examens doen. Dat betreft 

secondaire school en klas 8 basisschool. 

In de maand juli heeft het internaat een 

aantal meisjes opgenomen die onderdak 

moesten hebben.  

Men kan zeggen een urgentiegeval. Dit 

kwam voort uit een project van Terres des 

Hommes die in Lodwar is gestart met een 

opvang en begeleiding van jonge meisjes 

die in de prostitutie zijn beland. 

Een heel zinnig project omdat er nog erg 

veel kindermisbruik plaats vindt. Terres 

des Homme heeft het internaat hiervoor 

een vergoeding gegeven. 

Elk jaar is wordt er een gebarentaal cursus 

georganiseerd voor de ouders van de 

kinderen. Hierdoor leren de ouders met 

hun dove kind communiceren en krijgen ze 

ook meer binding/respect voor de 

medewerkers van het internaat. Jammer dat 

het dit jaar niet mogelijk was in verband 

met  de verkiezingen. 

 

Ewoi centrum. 

Hier wordt adequaat gewerkt voor de 

armste ouderen en de meervoudig 

gehandicapte kinderen. Sinds augustus is 

de groep uitgebreid naar 14 kinderen voor 

de dagopvang. 

Beschikbare aangepaste ruimte is er  en de 

medewerkers zeggen het aan te kunnen. 

Voor dit soort beslissingen wordt altijd 

contact met ons opgenomen en advies 

gevraagd.  

De ruimte die bijgebouwd is voldoet 

prima. Deze bouw was mogelijk dankzij de 

opbrengst van Vastenaktie 2017 in Duiven.  

De medewerkers van het Ewoi centrum in 

Lodwar hebben het plan om in 2018 

workshops te gaan geven in de parochies. 

Zij willen door gesprekken de mensen 

meer bewust maken van de problemen die 

ouderen en gehandicapten ondervinden. 

Door deze workshops hopen zij dat de 

gemeenschap meer begrip krijgt voor deze 

mensen maar ook kennis krijgt over welke 

mogelijkheden er zijn zoals speciale 

scholen en opvang. 

 

 

 

Tata en Agnes hebben een dankwoordje 

geschreven voor alle hulp het laatste jaar 

en hieronder de kerst- en nieuwsjaars-

wensen doorgegeven. 

 

St. Luke’s home for the deaf- Tata 

Receive many greetings from St. Luke’s 

home for the deaf family. We really like to 

thank our  God for His sufficient grace 

through the year. Thank you for your 

cooperation and support on behalf of the 

staf and all the deaf children. 



We say thank you all once again and again 

and we wish you a Merry Christmas and 

all the best for the coming year. 

  

 

Agnes van het ewoi programma heeft 

enkel dankwoorden geschreven, met de 

kerstwensen en een gelukkig Nieuwjaar. 

 

Dear Friends of Ewoi Programme, 

Greetings in the name of Jesus.                                                                                                               

On behalf of the old people, the handicapt 

children, the Board of Management, and 

the staff of Ewoi Programme, I wish to 

thank you all for your co-operation and 

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 

 
 

I wish to thank you all for your donations 

and for supporting us in one way or 

another throughout this year. In a special 

way, we wish you strength in all that you  

 

 

 

 

do and may each new day bring you God’s 

blessings.  

I wish you all a Merry Christmas full of 

God’s blessings and a Happy Niew 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. 

 

Tot slot. 

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 

willen ook wij  allen die op een of andere 

manier hebben meegewerkt om ook dit jaar 

weer tot een succes te maken van harte 

bedanken.  

Met inzet van velen is het weer gelukt om 

er voor de projecten een gunstig jaar van te 

maken.  

We hopen ook voor volgend jaar op 

dezelfde 

wijze door 

te gaan. 

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 2018. 

 

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 


