
 

 

 

 

 

 

Inleiding. 

Vanwege corona is het ook voor Stichting 

Ewoi een onwerkelijke tijd. Het geplande 

bezoek aan de projecten in Lodwar in februari 

kon niet doorgaan. De onderlinge contacten 

van het bestuur verlopen telefonisch, via app 

of e-mail. Hopelijk wordt de situatie voor 

iedereen wat gemakkelijker nu er volop wordt 

gevaccineerd en de temperaturen gaan stijgen. 

Zeer regelmatig is er contact met de mensen 

van de projecten in Lodwar, waardoor we als 

bestuur toch op de hoogte blijven van de gang 

van zaken. 

Omdat, vanwege corona, het niet mogelijk was 

begin dit jaar naar Lodwar te gaan, heeft het 

bestuur gezocht naar een mogelijkheid om 

toch enige controle over de projecten in 

bouwen. 

Hiervoor is Agnes Mana gevraagd om als 

mediator/contactpersoon te fungeren tussen 

Stichting Ewoi, het bisdom Lodwar en de 

projecten. 

Zij heeft de taak alle rapporten, verslagen, 

jaarlijkse begrotingen en aanvragen voor grote 

uitgaven te controleren en goed te keuren.  

Ook heeft zij zicht op de in en uitgaven van de 

projecten. 

 

Volgens de Daily Nation, de landelijke krant 

in Kenia, , zijn er in Turkana veel nieuwe 

tuberculose besmettingen gemeld, 600 

gevallen vanaf januari.  

Op 27 maart 2021 zijn opnieuw in 5 

provincies in het westen van het land een 

totale lockdown afgekondigd, vanwege het 

grote aantal besmettingen en de vele 

sterfgevallen. 

 

In een brief, d.d. 15-3-2021, laat Agnes weten 

hoe de situatie in Lodwar en in het Turkana 

gebied is. 
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Agnes schrijft: 

Algemene informatie. 

Het onderwijs en alle openbare instanties 

werden in maart 2020 gesloten. Sinds januari 

2021 is het onderwijs hervat en zijn 

restaurants en kantoren weer open. Er zijn op 

het monument weer veel besmettingen en 

doden en men is bang voor een totale lock-

down voor het hele land. Voor zover nu 

bekend gaan de uitgestelde examens eind 

maart en in april door. 

Voor de jeugd heeft de schoolsluiting erg 

negatief uitgepakt. Veel jongeren zijn alcohol 

gaan drinken en gebruiken bang (een soort 

drug). Naar schatting 4000 jonge meisjes in 

Turkana zijn zwanger geraakt. Dit is heel 

zorgwekkend. Er was en is nog steeds veel 

honger vooral onder de ouderen en 

gehandicapten. Het aangevoerde voedsel is erg 

duur en het is al sinds lange tijd erg heet en 

droog. Omdat er te weinig water is gaat het 

vee dood en ontstaan er gevechten om aan het 

broodnodige water te komen voor mens en 

dier. Van de overheid is niets te verwachten, 

zij zijn druk bezig met de bestrijding van 

corona. 

 

St. Luke’s internaat voor dove kinderen. 

De dove kinderen zijn 

erg blij dat het internaat 

weer open is. Op twee 

leerlingen na zijn alle 

kinderen weer terug. 

Behalve dat de kinderen  

weer onderwijs kunnen 

volgen, krijgen ze nu 

voldoende te eten en 

voelen ze zich geborgen 

door de zorg die aan   

hen besteed wordt. 

Sinds januari is er in het internaat een nieuwe 

coördinator benoemd, die zich nu aan het 

inwerken is. 



Ouderen. 

Na enige maanden gesloten te zijn geweest is 

de hulp aan de ouderen hervat. De ouderen 

werden door familie en buren alleen gelaten en 

hadden grote problemen om aan voedsel te 

komen.  

 
 

De armste ouderen in Lodwar werden 

regelmatig weer bezocht en voorzien van 

voedsel. Tot eind december was er alleen 

contact door ouderen te bezoeken, maar vanaf 

januari kunnen de ouderen weer naar het 

kantoor komen met hun hulpvraag. 

 

Meervoudig handicapte kinderen. 

De dagopvang bleef gesloten, maar door 

huisbezoeken van de medewerkers van het 

Ewoi centrum was er toch veel aandacht voor  

de kinderen en hun ouders. Gebrek aan zorg, 

voedsel en aandacht, geen massage/oefeningen 

zijn redenen dat deze kinderen erg achteruit 

zijn gegaan. Tijdens de huisbezoeken werden 

ouders/verzorgers gestimuleerd om deze 

kinderen de noodzakelijke aandacht geven. 

Vaak werd de familie van voedsel voorzien en 

werd fysiotherapie en massage gegeven aan de 

kinderen.  

 

Kerstvieringen 

De viering van de internationale ouderendag 

heeft zoals altijd plaatsgevonden in een dorp 

ergens is de bush. 

De jaarlijkse kerstvieringen voor de ouderen 

en gehandicapte kinderen moesten worden 

afgelast vanwege het besmettingsgevaar. 

 In plaats van een feestelijke bijeenkomst waar 

gezongen, gedanst en gegeten wordt, hebben  

de ouderen en de meervoudig gehandicapte  

kinderen en hun familie voedsel,  kledingen en  

”iets nuttigs” thuis ontvangen. Dit werd 

mogelijk gemaakt door enkele weldoeners uit  

Nederland, die hiervoor een bedrag 

beschikbaar hadden gesteld.  

 

Agnes wenst alle lezers van de nieuwsbrief  en 

allen die de projecten steunen:  sterkte, 

“Happy Easter” en Gods zegen in deze 

Paastijd. 

 

Tot zover de brief van Agnes, die ook 

integraal in deze nieuwsbrief is opgenomen. 

 

Hongerprobleem. 

Mede door droogte, watergebrek en corona 

zijn de prijzen gestegen en is er honger alom. 

Vooral ouderen hebben hiervan te lijden. 

Enkele maanden geleden kregen wij, Stichting 

Ewoi, via Agnes een noodkreet van een 

parochiepriester om hem te helpen ouderen 

van voedsel te voorzien, want er was extreme 

honger. 

Een sponsor heeft een mooi bedrag 

geschonken dat direct naar Lodwar is 

overgemaakt. Hiervoor is voedsel, mais, 

bonen, meel, zout en olie gekocht dat 

gedistribueerd is aan de ouderen in die 

parochie. 

 



Omdat veel ouderen zelf niet kunnen koken 

moet het voedsel vaak gedeeld worden met de 

persoon of familie die het eten klaar maakt. 

Ook wordt er een beroep op het Ewoi centrum 

om hongerige ouderen ook in de 

buitengebieden te helpen.  Soms kan aan deze 

vraag voldaan worden. 

 

Workshops. 

Zoals we al eerder geschreven hebben 

organiseert het Ewoi centrum al geruime tijd 

workshops voor de basisgroepen in de 

parochies in het bisdom. Het doel is betere 

zorg te verschaffen aan hulpbehoevende 

ouderen en gehandicapten in de gemeenschap. 

“Bewustwording” is het thema. De al geplande 

workshops zijn na een onderbreking van 

enkele maanden, weer hervat. 

 
 

 Om aan de corona maatregelen te voldoen 

moest het aantal deelnemers gehalveerd 

worden. 

De vastenactie Nederland en het Missiebureau  

van het bisdom Roermond hebben voor het 

houden van deze workshops financiële 

middelen beschikbaar gesteld. 

Alle activiteiten in Lodwar werden en worden 

uitgevoerd met in achtneming van de geldende 

landelijke corona maatregelen. 

 

Bestuurswijziging. 

Vanaf 1 januari is een nieuwe secretaris 

aangetreden. Ben heeft het stokje 

overgedragen aan bestuurslid Gio Witjes. 

We vinden het heel fijn dat Gio zich 

beschikbaar heeft gesteld voor deze functie. 

Vanwege de drukke werkzaamheden van Gio 

zal Ben hem de komende maanden assisteren. 

Namens het Bestuur willen we iedereen 

bedanken voor hun bijdrage het afgelopen 

jaar. Hierdoor was het mogelijk de activiteiten 

in Lodwar voort te zetten. 

 

Mede namens het Bestuur van Stichting Ewoi 

wensen we alle lezers een mooi voorjaar toe  

met veel perspectief op een betere tijd  en  

allen die het moeilijk hebben veel sterkte. 

Fijne paasdagen. 

 

 

 
 

 

Vriendelijke groeten,  

Annie en Ben Janssen.  
 

Secretariaat: W.M.H. (Gio) Witjes  

Kapelstraat 1, 6691 AS Gendt 

Tel. 0628552012 

Bank: Stichting Ewoi.  

IBAN rek. nr. NL05RABO 017.69.37.277 

Email: stichting.ewoi@gmail.com 

Website:  www: stichting-ewoi.nl 

 



Brief van  Agnes 25 maart 2021 

CORONA TIME 

Since mid-March 2020, the corona virus hit our 

country Kenya, and from then the lifestyle changed 

completely. All was closed schools, restaurants 

and social places. This affected our projects very 

much because we were dealing with vulnerable 

groups like the multiple handicapped children and 

old people. They were at a very high risk of 

contracting the virus due to their vulnerability and 

the age of the old. So our programme also closed 

and the children stayed at home with their parents. 

The old ones also had to stay in their homes. This 

was not easy because the old ones had nobody to 

visit them as before because everyone was afraid 

of the disease. The multiple handicapped children 

also got problems because they lacked the 

attention and care from the office where they used 

to go be happy. They lacked physiotherapy 

exercise which they used to get from the office. 

Also the food was problem for them, some of them 

depended on the programme for good food. All 

these made the handicapped children go back to 

zero because they don’t get attention fully, and the 

parents have no time to massage them and do 

exercises. This is because the parents have to go to 

look for something for the family which was a 

challenge because everyone was facing hunger 

problems. Also the deaf children faced a lot of 

challenges during the closure, they had gotten used 

to the home and now in their own homes they 

lacked food and other basic needs and professional 

care which they got from St. Luke’s home for the 

deaf. They were not happy for the closure of the 

schools because it took very long time before we 

opened schools and institutions but it was a 

directive from the president. In January this year 

we started again with our projects, but with strict 

rules as per the health precautions. St Luke’s home 

for the deaf opened and the children came back 

slowly by slowly and they all came back apart 

from two who moved away due to the nomadic 

life. The Ewoi programme for the old resumed and 

the day care activities for the multiple handicapped 

children started as usual. But we are making sure 

that all the children and the staff are using their 

face masks. This is because we have to keep 

everybody safe, the old ones, the children and the 

staff. And they must follow the health precautions 

of wearing face mask, keeping a distance of 2 

metres, washing hands and using sanitizers. We 

are still coping with the corona virus, though the 

numbers are still increasing day by day.  So many 

people have been tested and testing is going on 

everywhere in Turkana. We are afraid of the next 

lock down because many people are dying of the  

 

 

 

disease and soon the president can announce 

another lockdown.  

Despite all these, From January, the projects have 

been going on well. The Ewoi programme 

continues with its activities of visiting the old and 

day care activities for the multiple handicapped 

children. St Luke’s home for deaf was also going 

on well but with new co-ordinator called Mr. 

Zachary Otieno. All the staff were working well 

and were committed with their work to ensure that 

the children are safe and in good health until when 

they closed on 19th March 2021. This is due to the 

national exams for standard eight and form four 

going on at this period of time. They will be 

opening again in May 2021.  

During the lockdown, there were a lot of 

challenges faced by our Turkana county, first of all 

the school children were involved in bad behaviour 

like taking alcohol and bang and  so many young 

girls about 4,000 got early pregnancies. The 

situation was not good at all because there was 

hunger everywhere and so many people suffered in 

different ways, especially the old people who 

could not walk and look for food. Until now we 

have drought and people are hungry, the county of 

Turkana is not able to give any food to the people 

because they are busy fighting the corona 

pandemic which is not getting finished at all. Food 

prices have been hiked so high that the common 

person is not able to access or buy anything. 

Transport and fuel prices are also very high, so the 

whole economy is very high. The old people are 

really suffering of hunger and the care givers lost 

their income and so would not afford the basic 

needs. There is hunger everywhere and the old 

people are really suffering. 

 

We pray for all those who are suffering due to 

this pandemic and those affected by the corona 

virus, and those families that lost their loved 

ones to the virus. We hope that once the virus 

will go away because we are suffering in one 

way or another. May God protect us all. 

We wish all our readers and those who 

supported us during this hard time, a happy 

Easter full of God’s blessings and full of 

strength during Christ resurrection. 

 

Agnes Mana. 


