
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

We horen steeds weer “Wat gaat de tijd vlug”. Ja, 

ook wij hebben het gevoel dat het jaar is 

omgevlogen. De decembermaand, met al zijn 

drukte, is weer aangebroken.  

Het is een tijd om de afgelopen periode te bezien 

en om vooruit te kijken. Hoe verlopen de projecten 

in Lodwar en wat zijn de verwachtingen voor het 

komende jaar? Dit willen we in deze nieuwsbrief in 

grote lijnen aangeven. 

 

Stichting Ewoi. 

Het bestuur van de stichting is uitgebreid met twee 

nieuwe leden Laeny Mesicek en Gio Witjes. 

Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van de leden van 

het bestuur een stuk naar beneden bijgesteld.  

Laeny en Gio zijn al lange tijd zijdelings betrokken 

bij het werk in Kenia. 

Verderop in de brief zullen zij zich voorstellen. 

 

Het bestuur van de Stichting heeft een goed gesprek 

gehad met de hoofdsponsor “St. Vrienden van 

Effatha”. Deze heeft toegezegd de komende jaren 

financieel te blijven helpen voor een groot gedeelte 

van lopende kosten wat betreft de dagopvang voor 

meervoudig gehandicapte kinderen en het internaat 

voor dove kinderen. Extra kosten zoals watertanks, 

solar, grote reparaties etc. en ook de kosten voor het 

project voor hulp aan de armste ouderen blijven 

geheel voor rekening van Stichting Ewoi. 

 

Situatie in Lodwar. 

De klimaatsverandering is de laatste maanden weer 

eens duidelijk zichtbaar geworden in Lodwar en 

omgeving. 

Na maanden van droogte en water tekort is en 

wordt het gebied geteisterd door extreme regens. 

Door gebrek aan dijken zoekt het water zich een 

weg en verwoestende overstromingen zijn het 

gevolg. Hele wijken staan blank, meters asfalt zijn 

weggeslagen en velen hebben huis en goed 

verloren. Jane Rose, een harde werkster die 13  jaar 

onze trouwe hulp is geweest, schreef dat ze 
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alles kwijt is. Ze had enkele geiten die zijn 

verdronken, haar huis is weggespoeld en ze woont 

nu bij een kennis, van wie ze wat kleren heeft 

gekregen.  

De enige brug die het noorden met het zuiden 

verbindt stond onder water, waardoor transport niet 

mogelijk was.  

Het Rode kruis helpt met wat voedsel, een deken 

en in enkele gevallen met wat huishoudelijke 

spullen. De plaatselijke overheid adviseert de 

mensen niet langs de rivier te blijven wonen. 

Maar waar moeten ze dan heen? 

Grote scholen voor voortgezet onderwijs staan 

onder water, lesmateriaal boeken en schriften zijn 

onbruikbaar geworden, septic tanks zijn 

volgelopen, putten stromen over. Leerlingen zijn 

naar huis gestuurd en  examen kandidaten moeten 

op andere scholen hun examens doen. Het pastoraal 

centrum, een vergaderruimte van het bisdom, met 

overnachtings accommodatie stond volledig in het 

water, matrassen en meubilair zijn onbruikbaar 

geworden of zitten onder de blubber.  

 
Een ramp voor de bevolking en het bisdom , want 

waar haal je het geld vandaan om dit te herstellen. 

Vooral voor de ouderen in het Ewoi project zijn 

dekens nodig. Agnes heeft de situatie beschreven 

en verduidelijkt met vele foto’s. Dit artikel is te 

lezen op onze website www.stichting-ewoi.nl  

Gelukkig hebben onze projecten geen schade 

ondervonden. De gebouwen liggen op een wat 

hoger terrein.  

 

http://www.stichting-ewoi.nl/


St. Luke’s home for the deaf. (internaat) 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat 

Tata, die coördinator was vanaf maart 2002, te 

kennen heeft gegeven alleen nog beschikbaar te 

zijn als lerares voor de kleuters. 

Hellen is benoemd tot matron, zij heeft de zorg 

voor de huishouding en het welbevinden van de 

kinderen. Vanaf het begin van het internaat in 2002 

is Hellen werkzaam in het internaat. Zij is een zeer 

betrouwbare dame met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

 
 

De sociaal werkster die problemen gaf is ontslagen 

en is opgevolgd door een actieve leergierige jonge 

man, die zijn handen uit de mouwen steekt.  

Hij doet de huisbezoeken en heeft goed contact met 

de kinderen. 

Een ware aanwinst voor het internaat.  

 

De directeur, Gabriel, liet ons weten dat er steeds 

meer ouders van dove kinderen het belang van 

onderwijs voor deze kinderen gaan inzien. Dit is 

mede te danken aan de workshops die in het veld 

gegeven worden door enkele medewerkers van 

Ewoi Centrum en St. Luke. Tijdens deze 

workshops wordt gesproken over het belang van 

zorg voor gehandicapte kinderen en ouderen. Er 

wordt o.a. aan de toehoorders duidelijk gemaakt 

welke mogelijkheden er voor deze kinderen zijn op 

het gebied van speciaal onderwijs en hoe aandacht 

aan ouderen gegeven kan worden b.v. door water 

voor hen te halen of er op te letten of zij iets te eten 

hebben, etc.  

De cursisten delen deze boodschap later met hun 

dorpsgenoten. Een van de resultaten is dat er meer 

kinderen worden opgegeven voor het 

dovenonderwijs en dat er meer begrip komt voor  

mensen met een beperking.  

Hierbij treft u enkele gegevens aan betreffende het 

internaat. 

 

 

- Dove kinderen in het internaat: 54 jongens en 31 

meisjes 

- kinderen vanaf groep drie tot acht gaan naar de 

basisschool, waar zij speciaal onderwijs volgen. Zij 

komen rond vier uur weer terug naar het internaat. 

- 36 kleuters volgen kleuteronderwijs op het terrein 

van het internaat, waar zij groep 1 en 2 doorlopen 

- 14 staf medewerkers zijn werkzaam in het 

internaat. teachers, verzorgsters, kok, watchman, 

administratie, maatschappelijk werker en directie. 

In het nieuwe schooljaar, dat in januari begint, 

worden 20 nieuwe kinderen verwacht. 

De lessen worden gegeven in gebarentaal, waarbij 

het Keniaanse leerplan wordt gebruikt en  de 

Keniaanse gebarentaal als apart vak wordt 

gedoceerd. Na het eindexamen in groep 8 

ontvangen de schoolverlaters het Keniaanse 

schooldiploma en kunnen het onderwijs vervolgen 

op scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. 

Omdat dit niet mogelijk is in Turkana moeten deze 

leerlingen naar scholen buiten Turkana.  

 

Het jaarlijkse internaats feest “St. Luke’s day” is in 

oktober weer gevierd. 

Dit wordt gekoppeld aan een week lessen in 

gebarentaal voor de ouders. De ouders verblijven 

een week in het internaat en volgen de lessen in 

gebarentaal die gegeven worden door twee 

stafleden, Lydia en Asha. Op deze manier maken 

de ouders ook de werkwijze en sfeer in het internaat 

mee waar hun dove kind verblijft 

De feestdag begint met een kerkdienst. Hierin 

worden kinderen die de doopvoorbereiding hebben 

gevolgd, gedoopt.  

Er wordt gedanst en gezongen, de ouders voeren 

een toneelstukje op in gebarentaal en ontvangen 

hun certificaat. Vaak het eerste diploma in hun 

leven. Dit jaar namen 43 ouders deel aan de cursus. 

De dag wordt besloten met een uitgebreide warme 

maaltijd. 
 

 
Cursus gebarentaal voor ouders 

 

 

 

 



Bericht van Gabriel. 

 

To our donors. 

As St. Luke home for the deaf family, we want to 

whole heartily express our sincere gratitude to you 

for the tireless support you have all along given to 

our institution. It’s out of your support that we are 

always able to meet all that we require to have so 

that we can be able to run the activities of this 

institution smoothly. Children have to be able to 

meet all the requirements for their academic and 

welfare without any problem. We were to be able 

to have new cooking stoves, uniforms, game kits, 

play materials, beddings and learning materials. 

We are able to repair our water tanks and soak pits 

due to the donations you sent us. It is our prayer 

that God almighty gives you good health, success 

and wealth for you to continue to supporting such 

vulnerable children in Kenya. As the new year 

approaches we would also wish you a Merry 

Christmas and a Happy New Year 2020 

Gabriel Ekalale, 

Director of St. Luke home for the deaf. 

Lodwar, 21st November, 2019. 

 

In bovenstaand bericht dankt Gabriel voor alle 

support die ontvangen is 

voor de dove kinderen. 

Hierdoor kon de 

riolering worden 

gerepareerd, watertanks 

vernieuwd en benodigde 

attributen worden 

aangeschaft, zoals 

uniformen, lesmateriaal, 

kookketels, en meubilair 

voor de kleuters en 

nieuwe matrassen. Hij 

wenst alle donoren een goede gezondheid, succes 

en een Merry Christmas en een Happy New Year.   
 

Ouderen. 

Door de overheid was een “pensioen” in het leven 

geroepen waardoor een aantal ouderen een klein 

inkomen hadden. Daardoor kon het Ewoi centrum 

de hulp aan deze ouderen verminderen. Helaas 

was deze pensioenpot snel leeg en is de uitkering 

weer gestopt. Daardoor kwam er weer meer vraag 

voor hulp aan de ouderen. Door financiële hulp 

van Stichting Ewoi kon deze hulp gegeven 

worden. Ook was het mogelijk om weer de 

internationale ouderen dag te vieren in een 

afgelegen dorp. Ouderen werden opgehaald met 

de auto of werden gebracht, soms met een motor 

of kruiwagen. Er wordt dan gezongen en gedanst 

en wat heel belangrijk is, er is voldoende eten en 

drinken. Na afloop krijgen de ouderen een 

cadeautje in de vorm van iets nuttigs b.v. een 

laken, pan, plastic bak of kleren. 

Altijd een bijzondere dag voor deze mensen die 

nooit zoiets meemaakten.  

In december is er voor de ouderen in Lodwar een 

kerstviering. Naar deze dag kijken zij al lang van 

te voren uit. 

 

Meervoudig gehandicapte kinderen. 

De dagopvang voor deze kinderen verloopt naar 

wens. De bus die begin dit jaar is aangeschaft 

voldoet in alle opzichten. Zo kunnen de kinderen 

op een veel comfortabeler en veiliger manier 

vervoerd worden en is het voor de medewerkers 

ook een grote vooruitgang. De bus wordt voor 

geen enkel ander transport gebruikt en wordt ook 

nooit uitgeleend aan anderen. Deze vraag komt 

regelmatig bij Agnes binnen, maar zij is sterk 

genoeg om hier niet op in te gaan.   

Er is een uitgebreide bijscholing geweest voor de 

medewerkers die voor de kinderen zorgen. 

Deskundigen van o.a. het ziekenhuis hebben 

voorlichting en praktijk lessen gegeven. Volgens 

Agnes, de coördinator, was  deze bijscholing heel 

leerzaam en  was iedereen enthousiast.   

 

Bericht van Agnes. 

 

Dear friends of Ewoi and all well-wishers, 

 

Greetings in the name of Jesus.                                                                                                           

On behalf of the old people, 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.  

In a special way 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, coördinator Ewoi Centrum Lodwar 

 



De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. 

 

Beste Nieuwsbrieflezers, 

Als aanstaand bestuurslid van de Ewoi-stichting wil ik 

me aan jullie voorstellen. 

Als 62-jarige Limburgse woon ik sinds 40 jaar in 

Gelderland waarvan 35 in Oosterhout. Zodoende heb 

ik jaren geleden kennis gemaakt met het werk van 

Annie en Ben in Lodwar. Het heeft me altijd heel erg 

aangesproken en ik bewonder ze enorm voor hun inzet 

en fantastische resultaat, maar ook voor het gegeven 

dat ze van meet af aan met de lokale bevolking hebben 

samengewerkt. 

Ik ben tot afgelopen zomer 40 jaar werkzaam geweest 

in het middelbaar onderwijs en heb Nederlands 

gegeven. Daarnaast heb ik op school veel werk 

verricht in organisatorisch/begeleidend opzicht. We 

hebben 2 volwassen kinderen die inmiddels het 

ouderlijk huis hebben verlaten. Mijn hobby’s zijn 

vooral lezen en Limburgse vlaaien bakken. Maar ik 

ben ook jarenlang als vrijwilliger/bestuurder 

verbonden geweest aan de plaatselijke peuterspeelzaal, 

basisschool en de Zonnebloem. Voor de kerk in ons 

dorp verricht ik nog steeds vrijwilligerswerk. 

Ik hoop op een fijne samenwerking met de andere 

bestuursleden en verwacht via deze Nieuwsbrieven 

jullie op de hoogte te houden van het wel en wee van 

de stichting Ewoi. Want de stichting kan niet zonder 

jullie fantastische steun in de vorm van aandacht en 

donaties. 

 

Laeny Mesicek-Moonen. 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Gio Witjes, 51 

jaar, getrouwd en trotse 

vader van drie kinderen. 

Sinds juni 2019 ben ik 

bestuurslid bij stichting 

Ewoi. In het dagelijks leven 

ben ik directeur van 

basisschool de Kameleon te 

Driel. Ik ben in 1991 gestart 

in het onderwijs. Via 

scholen in Cuijk, Oosterhout, Valburg en Elst, ben ik in 

2013 in Driel beland. Via de Kameleon heb ik Ben en 

Annie Janssen leren kennen. In Driel houden we 

jaarlijks met de kinderen een sponsorloop voor goede 

doelen. Elk jaar kiezen we twee doelen waarvan 

stichting Ewoi inmiddels een vast doel is geworden. De 

laatste keer, in april 2019, hebben Ben en Annie mij 

gepolst of ik interesse had om in het bestuur plaats te 

nemen. Ondanks mijn drukke baan heb ik na een korte 

bedenktijd en het bijwonen van een 

bestuursvergadering, hier positief op geantwoord. Het 

voelt goed om iets voor deze kwetsbare groep in 

Lodwar te kunnen doen, ook al is het op grote afstand. 

Bovendien bestaat het bestuur uit fijne mensen met het 

hart op de goede plaats. Ik ben blij dat ik hier mijn 

steentje aan kan bijdragen en wat is het geweldig wat 

Ben en Annie voor deze kinderen hebben bereikt. Ik 

hoop van harte dat ook u deze stichting blijft steunen én 

aanbevelen bij uw eigen kenniskring. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Gio Witjes. 

 

Dank. 

Aan het einde van het jaar willen we allen die 

financieel of met goederen hebben bijgedragen om 

de projecten in Lodwar voor de armste ouderen en 

de meervoudig gehandicapte- en dove kinderen, 

heel hartelijk bedanken.  

Door jullie bijdragen maandelijks, of op een andere 

wijze, is het ook dit jaar mogelijk geweest de 

medewerkers in Lodwar hun werk te laten doen 

voor de meest behoeftigen in de samenleving in 

Turkana.  

Zoals de Bisschop van Lodwar een dezer dagen 

schreef:  “Nobody is doing what the projects  of 

Stichting Ewoi is doing”. 

 (Niemand doet wat Stichting Ewoi doet). 

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden als velen 

helpen. De continuerende bijdragen van Stichting 

Vrienden van Effatha en donoren  was, is en blijft 

van essentieel belang.  

 

 
 

Het Bestuur van Stichting Ewoi wenst allen: 

 

Gezegende Kerstdagen en  

een voorspoedig 2020. 
 

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 


