
Het blijkt moeilijk om als gemeenschap geaccepteerd te worden. Zuster 
Anna en maatschappelijk werker Dennis werken hard aan het verbete-
ren van de status en sociale, economische en politieke situatie van de 
Turkana’s. Dit is een lange weg, maar er wordt vooruitgang geboekt. 
Tot die tijd blijft hulp voor de school, de medische kliniek, mobiele ser-
vice, water- en voedselvoorziening onontbeerlijk. Ze krijgen nog steeds 
geen enkele steun van de overheid.

Huisvesting
Vorig jaar heeft Stichting Help Afrika elf sinkhouses gefinancierd, onder 
anderen uit de inkomsten van de benefietavond in Stedum en enkele 
individuele weldoeners. We hebben de huisjes bekeken en ze zien 
er super uit. Mensen schieten ons aan en vragen om ook zo’n nieuw 
thuis. We zijn blij te horen dat zuster Anna en Dennis samen met de 
dorpsoudsten hebben besloten wie in aanmerking kon komen voor een 
van onze huisjes. We hebben er vertrouwen in dat als we geld hebben 
voor meer huisjes, die bij de goede mensen terecht komen. Hier gaan 
we ons voor inzetten.

Voedselprogramma
Inmiddels zijn 61 mensen aangesloten bij het voedselprogramma. Dat 
aantal is de afgelopen jaren gegroeid. Op het moment is de situatie 
zo dat de uitreiking slechts een keer in de twee weken plaats vindt, 
in plaats van elke week. We ontmoeten een aantal vrouwen die in het 
programma zitten en aangeven dat al het eten al op was en dat ze pas 
volgende week maandag opnieuw eten zouden krijgen. Deze dames 
waren oud en verzwakt en zorgden ook nog eens voor de kleinkinderen 
omdat de ouders er niet meer zijn of op pad zijn voor werk. Op onze 
site kunt u een foto zien van de kinderen die naar dit verhaal staan te 
luisteren. Meestal zien we vrolijke koppies als we onze camera trekken, 
maar in hun ogen kunt u de harde werkelijkheid zien. We willen het 
bedrag structureel verhogen en gevarieerder eten leveren zodat er ook 
pap voor de kinderen kan worden gemaakt. 

Tijdens onze reis hebben we 100 zeepblokken kunnen achterlaten, die 
bij de eerstvolgende voedseluitreiking verstrekt zijn. De zeepblok-
ken waren gedoneerd door meerdere winkels uit Leens, Uithuizen en 
omstreken. De voedseluitreiking vond plaats na ons vertrek maar we 
hebben geweldige foto’s gekregen van het feestje dat het opleverde. Wat 
een luxe, een stukje zeep!

Alice Ingham school
De school die wij in 2011 hebben gebouwd, barst van de energie! School 
is een feest voor de kinderen. De dag dat wij kwamen lieten ze ons pas 
om 17.30 uur gaan terwijl ze al om 16.00 uur vrij waren. De kinderen 
willen alles horen over Nederland en hoe onze kinderen hier leven. Ook 
stelden ze hele moeilijk vragen zoals ‘waarom zijn wij zwart en jullie 
wit?’.  Samen hebben we veel liedjes gezongen en gedanst. 

Vervolgonderwijs
Aan het einde van de dag hebben we de kinderen ontmoet die vorig 
jaar examen hebben gedaan en de groep die komend jaar examen gaan 
doen. Bijna geen enkele ouder/verzorger heeft geld voor een vervolg-
opleiding. Vorig jaar hadden 18 Turkana kinderen toegelaten kunnen 
worden tot het voortgezet onderwijs maar dat geluk hadden er slechts 
twee. 
We hebben besloten enkele kinderen voor vervolgonderwijs te sponso-
ren. Een vakopleiding kost €130 per kind per jaar. De meeste oplei-
dingen tot timmerman, lasser, naaister zijn tweejarige dagopleidingen 
en die worden in de buurt gegeven. Dus voor €260 kan een kind een 
opleiding afronden. Helpt u ons mee? 

Watervoorziening
Een klein punt maar van groot belang: de watertank van de school staat 
leeg en door de droogte staat hij op knappen. Er zijn buizen nodig om 
de voorziening weer ‘up-and-running’ te krijgen. We zien de kleinere 

Goed nieuws over onze projecten! 
Vorige maand heeft een delegatie 
van het bestuur de projecten bezocht. 
Zowel ons project in het Babyhome 
in Rangala als ook het project Mari-
gat waar de Turkana vluchtelingen 
wonen doen het goed. We zijn heel 
tevreden over de stappen die de 
mensen ter plekke hebben gemaakt. 
Uw en ons geld wordt goed besteed 
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en we delen graag alle dankbaarheid met u. Ook delen we graag onze 
plannen waarvoor we u hard nodig hebben.

Aanleiding voor de reis was een rapport uit Kampi Turkana van zuster 
Anna en maatschappelijk werker Dennis. Daarnaast kregen we bericht 
dat ons Babyhome in Rangala goed bezig was met hun eigen voed-
selvoorziening. Beide projecten vroegen extra ondersteuning, dus dat 
moesten we zien!

Babyhome Rangala
Zuster Mary Esther heeft het weeshuis goed op orde. Er zijn momenteel 
49 kinderen. Als stichting financieren we de babyvoeding, medicijnen 
en regelmatig bezoek van de dokter. We maken jaarlijks een bedrag 
over van €5,000.  Het geld komt goed terecht maar blijkt niet vol-
doende. We zien dat de baby’tjes nog steeds veel te vroeg overgaan op 
verdunde pap. Juist op deze leeftijd is goede voeding cruciaal, zeker 
voor de kindjes die HIV / Aids hebben. De combinatie van medicijnen 
met onvoldoende voedzame voeding is zorgwekkend. Hier moeten we 
mee aan de slag.

Het project is hard op weg zelfvoorzienend te worden door groente en 
fruit te verbouwen en door koeien en kippen te houden voor melk en 
eieren. William Okello heeft ons de bananenplantage laten zien op het 
stuk grond buiten de stad. Hiervoor heeft hij een irrigatiesysteem en 
een tractor nodig. Hij is hier bezig met het planten van een rijstsoort die 
kan overleven in de droogte en het lijkt aan te slaan. We zien graag dat 
projecten zelfvoorzienend worden, dus we zijn blij met deze plannen. 
Het weeshuis heeft ook een mooie grote tuin. Ook daar staan bananen-
bomen en ze hebben hier de koeien en kippen. Graag zouden ze ook 
geiten hebben. Onze indruk was dat William, jong en ambitieus als hij 
is, een goede drijvende kracht kan worden achter de zelfvoorziening. 
Tegelijkertijd zien we eerst nog meer mogelijkheden voor de tuin bij het 
weeshuis zelf. We blijven de situatie goed volgen.

Vluchtelingendorp Turkana’s Marigat
We vervolgden onze reis naar het tweede project. Na een dag reizen en 
menige graden warmer (41C), werden we in de armen gesloten door 
zuster Anna. Zuster Anna leidt de missiepost in Marigat. Zij doet dit 
samen met zuster Mary, Flora, Florence en Monica. Wat een geweldige 
vrouwen zijn dit en wat een gezelligheid in de missiepost in Marigat. 
De zusters houden wel van een geintje en kijken graag elke avond een 
soap. En maar hopen dat ze die uit kunnen kijken want de Keniaanse 
stroomvoorziening is niet altijd even betrouwbaar. Overdag maken we 
mee wat voor indrukwekkende mensen het zijn. Voor dag en dauw 
staan ze op en gaan ze op pad. 

Het Turkana-dorp bestaat uit 3,600 mensen waarvan de helft kinderen 
is. Stichting Help Afrika financiert een voedselprogramma voor de 
meest hulpbehoevenden, heeft een basisschool gebouwd voor 450 kin-
deren waar inmiddels 650 kinderen heen gaan, levert een bijdrage voor 
medicijnen en personeel voor de medische kliniek en de mobiele service 
hiervan en heeft de nieuwe kraamkliniek gefinancierd die in juni in 
gebruik genomen zal worden.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



kinderen lopen met hun lege drinkbekertjes. Een jongetje van vijf jaar 
sjouwt klas acht in en loopt naar zijn zusje. Hij wil zijn drinkbeker 
hebben want wie weet komt er vandaag wel water. Al weken is er geen 
water op school. Het jochie ontroert ons allen. Uiteraard gaan we hier 
meteen wat aan doen. €80 Voor de buizen en het water stroomt weer. 
Soms zijn zaken wel snel geregeld.

Medische kliniek en mobiele service
Zuster Mary leidt de medische kliniek in Marigat en de mobiele service.  
Ze heeft een enthousiast team mensen om zich heen die meerdere keren 
hun dankbaarheid uiten. ‘Elke cent wordt goed besteed’, vertelt een ge-
emotioneerde Anne Rotich. Zij is de langst werkende verpleegkundige 
van de kliniek. Wycliffe Otieno, maatschappelijk werker in opleiding 
vertelt dat er geen dag voorbij gaat zonder mensen te helpen. Ze heb-
ben een consultatiebureau, een laboratorium en een goede samenwer-
king met specialisten in het ziekenhuis. 

Mobiele kliniek
De mobiele kliniek rijdt acht keer per maand uit. Ze bezoeken dorpen 
die soms wel 40 kilometer ver in woestijnachtig gebied liggen. Dat 
betekent dat ze elke post een keer per maand bezoeken. “We missen 
er nooit een”, zegt hij trots. “De mensen wachten op ons!” De mobiele 
service helpt de mensen die met ziekte en zorgen komen, maar is ook 
consultatiebureau (soms zelfs gewoon onder een boom). De moeders 
doen het goed. Alhoewel ze onder barre omstandigheden leven, komen 
ze trouw elke maand met hun consultatieboekje. Een enkele moeder die 
wat minder begaan is (soms zijn ze erg jong) krijgt een goed gesprek 
met zuster Mary. 

Voorlichting
Daarna geeft zuster Mary voorlichting op de lokale school. Het thema 
is ‘wormen’.  Hoe weet je dat je ze hebt en hoe kun je dit voorkomen. 
Het is een fantastische les. Denk om wat je eet en drinkt, ga hygiënisch 
om met ontlasting (ook al zijn er geen wc’s), knip je nagels en hou ze 
schoon en pas op met vliegen, je weet maar nooit waar ze zaten voordat 
ze op jouw neus landden…

Elke dag start het team de dag met een stukje uit de bijbel.  We mogen 
dit meemaken. Het gesprek gaat over ‘geven’. Ook als je niks hebt kun 
je geven: je kunt je energie en liefde delen. Wat een inspirerend team 
is dit. Op dit moment ontvangt zuster Mary van ons €2,000 per jaar. 
Het is geen vetpot. Graag wil ze meer doen voor de gemeenschap bij 
de kliniek. Mocht u hiervoor een bijdrage willen leveren, maak dan uw 
bedrag over onder vermelding van ‘medische kliniek’.

Kraamkliniek
De nieuwe kraamkliniek gaat in juni open! Het is een lange weg ge-
weest om het zover te krijgen, maar het einde is in zicht. De overheid 
heeft de kraamkliniek geaccepteerd en zal de inventaris leveren. Over 
twee maanden worden de sanitaire voorzieningen afgemaakt en kan 
de kliniek open. Zuster Mary verwacht zo’n 60 bevallingen per jaar 
maar vermoedt ook dat er meer klanten kunnen komen omdat men 
erg ontevreden is over de overheidskliniek in Marigat. Dit zou weer 
meer inkomsten kunnen genereren. We zijn benieuwd! Graag willen we 
materiaal financieren en een structurele bijdrage doen voor personeel. 
Helpt u ons?

Uw geld wordt goed besteed!
Al met al was het een vruchtbare reis. We hebben een goed overzicht 
van onze projecten. De gelden worden goed besteed en de rapportages 
zijn elk jaar keurig op orde. Dit is ook wel eens anders geweest en der-
gelijk projecten stoten we af. Dit is nu niet het geval. We hebben goede 
mensen ter plekke en ze doen fantastisch werk. 

Dank aan onze donateurs
Bent u al donateur? Dankzij u kunnen we de projecten structureel 
steunen. Onze dank is groot! Zoals u hebt kunnen lezen is er nog meer 
te doen. Misschien wilt u overwegen uw donatie te verhogen? Dat mag 

altijd! U kunt ook specifiek voor een project of actie doneren. Laat het 
ons gerust weten. 

Word donateur
Als u nog geen donateur bent wilt u dit misschien wel worden. U kunt 
ons mailen voor een donateursformulier. Binnenkort kunt u dit ook via 
onze site zelf regelen.

Geld overmaken voor specifiek project
We kunnen ons ook voorstellen dat u aan de hand van bovenstaand 
verhaal specifiek wilt doneren voor een onderdeel van een project. Dit 
kan uiteraard. Vermeld u dan het onderdeel van uw keuze bij de om-
schrijving: ‘ huisvesting’ , ‘voedselprogramma’ , ‘medische kliniek’  etc. 

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer
IBAN NL93 ABNA 0496 7940 86

ten name van Stichting Help Afrika te Loppersum.
Secretariaat: Fruitlaan 53, 9919 KD Loppersum.

Uw donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting is 
bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling).

Feesten en partijen
Viert u binnenkort een jubileum of bent u jarig? U kunt overwegen uw 
vrienden, familie en bezoekers te vragen om in plaats van een cadeau 
een gift te doen voor Stichting Help Afrika. Zo kunt u een groter bedrag 
doneren en kunt u hier zelf een bestemming voor kiezen. Als u dit wilt, 
kunnen wij langskomen om over onze Stichting te vertellen en kunnen 
we een presentatie geven. We hebben werkelijk prachtige foto’s en 
filmpjes van onze projecten. U kunt ons werk echt meebeleven. Mocht u 
hierin geïnteresseerd zijn, neem gerust contact met ons op.

Sponsor een kind
Binnenkort gaan we ook aan de slag met ‘sponsor een kind’ . Een vak-
opleiding kost €260 per kind. Voor dit bedrag kan hij/zij een tweejarige 
vakopleiding afronden. Hierover zullen we binnenkort op de site meer 
informatie plaatsen. Wilt u hier nu al meer over weten, heeft u interesse 
of wilt u meedenken? Mail ons dan.

Kosteloos steunen via Goede Doel Shop
We hebben ook een andere manier 
gevonden waarop u ons geheel 
kosteloos kunt steunen! 
Via Goede Doel Shop kunt u gratis doneren door te shoppen bij alle 
aangesloten webshops.. U kiest bij ‘een goed doel’ voor Stichting Help 
Afrika en vervolgens kunt u meteen doorklikken naar de shop (zoals 
Bol.com & Zalando) en een aankoop te doen. Dit kost u en ons geen 
cent extra maar onze stichting krijgt dan een deel van de opbrengst van 
de webwinkel van uw keuze. Win-win voor u en ons!

Nieuwe website
Onze website www.helpafrika.nl wordt momenteel vernieuwd. In 
april gaat hij live. Er staan prachtige foto’s op en een handige doneer-
knop. We kunnen de website zelf veel beter onderhouden en kunnen 
prachtige foto’s laten zien. Echt een aanrader om te bekijken. Wilt u een 
berichtje wanneer hij live gaat? Stuurt u ons dan uw mailadres. 

We gaan digitaal
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al gemeld dat we graag onze 
nieuwsbrief digitaal willen versturen. U bent daarom gevraagd uw 
mailadres door te geven. Hebt u dit nog niet gedaan? Wilt u dit dan 
alsnog doen?

Contact
Rest ons om u te bedanken voor uw tijd en aandacht. Heeft u naar aan-
leiding van deze nieuwsbrief ideeën of vragen? Wij vinden het fijn als u 
contact met ons opneemt! Dit kan via het mailadres: mail@helpafrika.nl.

Het bestuur, Menze Dijkens,  Lies van Dijken,  Albert Koens, 
Brenda Tillema en Janine Brons.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


