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Geachte donateur, 

 

Algemeen 
Voor u ligt weer de donateursbrief zoals u die gewend bent 

van ons te ontvangen. Met deze brief brengen wij u weer op 

de hoogte van het reilen en zeilen van de Stichting, maar 

bovenal over de voortgang van de projecten. Dankzij giften 

van onze donateurs blijven we verzekerd van een 

jaarlijks inkomen waardoor wij blijvend de projecten 

kunnen ondersteunen. Vanaf deze plaats een woord van 

dank aan alle gulle gevers. Uiteraard zijn we met de 

bestedingen aan de projecten kritisch en we verwachten een 

jaarlijkse rapportage. Wanneer daar niet aan wordt voldaan, 

wordt de bijdrage opgeschort totdat wij weer voldoende 

vertrouwen hebben.  

 

Om kosten te besparen zouden we de volgende     

nieuwsbrief graag digitaal versturen, zou u daarom uw  

e-mailadres willen mailen naar mail@helpafrika.nl.    

 

De jaarincasso’s zullen verwerkt worden op 16 maart 2015, 

de kwartaalincasso’s op 16 maart 2015, 15 juni 2015, 

15 september 2015 en 15 december 2015.  

 

Bestuur 

Afgelopen jaar is er weer een wisseling in het bestuur 

geweest. We hebben afscheid genomen van Arnold 

Duijnisveld. Arnold heeft de functie van de PR met veel 

enthousiasme uitgevoerd maar was ook zeer kritisch in het 

te voeren beleid. Na zijn waardevolle inbreng gedurende 12 

jaar vond hij dat de jongere garde het maar moest 

overnemen en gelukkig hebben we die gevonden in de 

persoon van Janine Brons. Janine woont in Groningen en 

draait intussen volop mee in het pr team.  

Een delegatie van het bestuur is afgelopen jaar naar 

Kenia geweest om de projecten te bezoeken, dit kunt u 

teruglezen in de verslagen per project. 

 

 
Lies en Brenda mochten meehelpen met de flesvoeding van 

de avond. 

 

KENIA/RANG'ALA: Babyhome 

Zuster Mary Esther Okome is hier de leidinggevende en 

tevens verpleegkundige. In het Babyhome zaten op het 

moment dat wij daar waren 46 kindertjes in de leeftijd van  

0 tot en met 4 jaar. De kindertjes waren vrolijk en vonden 

ons interessant. De 20 jongsten kregen de avondfles en Lies 

en Brenda mochten gelijk meehelpen. Een paar extra handen 

waren meer dan welkom. Dit was dankbaar werk omdat 20 

kinderen voor de 3 personeelsleden een zware belasting is. 

Naast de verzorging werd ook nog verwacht dat de kleding 

en luiers op de hand werden gewassen. De voedselprijzen 

stijgen nog steeds en de leiding heeft grote moeite om de 

eindjes aan elkaar te knopen. 

De Stichting betaalt voor een verzorger, een 

verpleegkundige, een assistent verpleegkundige en de 

doktersrekeningen. Tevens wordt een bijdrage betaald voor 

de speciale versterkende babyvoeding en de medicijnen. 

In 2014 hebben we € 5.000,- overgemaakt. 

 

KENIA/MARIGAT:  

Voedselverstrekking aan de allerarmste Turkana’s 

Al een geruim aantal jaren wordt er wekelijks voedsel 

verstrekt aan een groep ouderen en hulpbehoevenden. Bij 

ons bezoek zagen we helaas dat het aantal mensen dat hier 

afhankelijk van is enorm is gegroeid van 25 naar 61 mensen. 

De voedselprijzen zijn behoorlijk gestegen en het is dan ook 

afhankelijk van de prijzen wat er wordt verstrekt. Voorheen 

kregen ze bonen, maïs, thee, zout, meel, rijst en af een toe 

een stukje zeep. Nu was dit alleen nog maar maïs. En in 

plaats van wekelijks is dit nu 1 keer per 2 weken geworden. 

De maïs is evenwel voldoende voor 1 week. Dus 1 week 

hebben ze niets! Wel bijzonder dat we deze dag mee 

mochten helpen met het uitreiken van de maïs. Triest dat we 

mensen naar hun hutjes moeten laten gaan in de wetenschap 

dat ze maar voor 1 week iets te eten hebben. 

 
De jongeren staan te popelen om te mogen spelen in hun 

nieuwe tenues! 

 

Het grote vluchtelingenterrein bestaat uit 5 dorpen en elk 

dorp heeft een vaste leider. Gezamenlijk wordt er regelmatig 

overlegd over de problemen die er zoal spelen en activiteiten 

die worden opgestart om de ontwikkeling van alle bewoners 

te stimuleren. Zo worden er regelmatig sportactiviteiten 

georganiseerd tussen de verschillende dorpen. De dag dat 

wij er waren is er ter plekke een voetbaltoernooi 

georganiseerd. Wij hadden voor 3 teams tenues 

meegekregen uit Nederland. Vol trots hebben de jongeren 

hier voor ons gevoetbald.  

Onze jaarlijkse bijdrage voor maatschappelijk werk onder de 

Turkana’s was in 2014 € 6.400,-. 
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KENIA/MARIGAT: De Alice Ingham Primary School.    
De met uw en onze hulp gebouwde school is alweer te klein. 

Bij de opening 3 jaar geleden is de school gestart met 430 

leerlingen. Het aantal is echter nu opgelopen tot 650 zodat 

noodgedwongen het oude schooltje weer moet worden 

gebruikt. Gemiddeld 60 kinderen in een lokaal dus. Voor het 

eerst doen dit jaar kinderen uit groep 8 examen en daar zijn 

ze heel trots op. Er zijn plannen voor extra toiletten voor de 

school: kinderen moeten nu heel lang in de rij staan voor 2 

toiletten.  

 

De medische kliniek, kraamkliniek en de HIV/Aids 

groep 
In januari 2014 zijn we in Marigat begonnen met het 

opzetten van een kraamkliniek. Het sterftecijfer onder 

vrouwen rond de bevalling is erg hoog. Vanwege dit hoge 

sterftecijfer heeft de Afrikaanse regering thuis bevallen 

verboden. Maar door de grote afstanden, de slechte wegen 

en het gebrek aan vervoer komen de vrouwen vaak te laat 

aan in de kraamkliniek of gaan ze niet vanwege gebrek aan 

geld. Om deze redenen heeft zuster Veronica van de 

medische post in Marigat bij de stichting een aanvraag 

gedaan voor de kraamkamer. Tijdens ons werkbezoek 

mochten we de nieuwe kraamkliniek bekijken. De afwerking 

was nog niet klaar en de bedden staan er nog niet. Maar dat 

zal dit jaar plaats vinden.  
Daarnaast blijft natuurlijk het aidsprobleem. Gelukkig wordt 

door gebruik van de juiste medicijnen de kans op overlijden 

steeds meer teruggedrongen. Het blijft echter een strijd om 

de medicijnen blijvend te gebruiken, daarbij speelt de 

aidsgroep een grote rol. Zij stimuleren elkaar om dat vol te 

blijven houden. Onze bijdrage aan de medische kliniek en 

aidsgroep bedroeg in 2014 € 3.100,-.  Voor de bouw van de 

kraamkliniek hebben we in 2014 € 4.000,- bijgedragen. 

 
Dit is de nieuwe kraamkliniek. 

 
KENIA/NAIVASHA: 

Weeshuis Mji wa Neema Children’s Home 

In Naivasha, een stad ten westen van Nairobi heeft een 

groep vrouwen de zorg opgenomen voor straatkinderen. 

Kinderen die als gevolg van Aids hun ouders hebben 

verloren en daardoor thuisloos zijn geworden. Helaas 

hebben wij Agnes Wanjiru Mwangi, de assistent social 

worker niet getroffen tijdens ons bezoek. Door slecht 

internet had ze onze mail niet ontvangen. Bij ons bezoek 

waren we geschokt. De slaapkamers van de kinderen zagen 

er zeer slecht uit. Als de matrassen er al waren, zaten ze vol 

met gaten. Ook was de elektriciteit afgesloten vanwege 

geldgebrek. Veel kinderen waren naar school, dus hebben 

we ze niet kunnen spreken helaas. Ze worden groter en zijn 

steeds meer afwezig i.v.m. scholing. Ook hier blijft het een 

strijd de middelen te vinden om het lesgeld voor het 

voortgezet onderwijs te bekostigen. We hebben in 2014 in 

totaal € 1.000,- aan dit project overgemaakt. Maar we 

heroverwegen ons besluit van vorig jaar om te stoppen. 

Zonder opleiding geen toekomst. 

 

SALAWA: Medische Kliniek 

In Salawa hebben we Sr. Martina geholpen met het bouwen 

van een medische Kliniek. Met onze bijdrage en wat lokale 

inkomsten heeft Sr. Martina het voor elkaar gekregen om 2 

gebouwtjes neer te zetten. De een diende als medisch 

centrum en de ander als kantine en keuken. Het klinkt meer 

dan het is maar ze zijn er erg blij mee. We hebben Sr. 

Martina aan het werk gezien tijdens ons bezoek met een 

gezin dat malaria had. We hebben voor de medische kliniek 

€ 1.000,- overgemaakt in 2014. 

 
Dit is de nieuwe medische Kliniek in Salawa 

 

UGANDA/KIGOOGWA: Emmaschool 

De zorg om de levensvatbaarheid voor de Emmaschool bleef 

ons elke vergadering bezig houden. Afgelopen jaar hebben 

we daarom besloten deze school niet langer financieel te 

steunen. De vele scholen in de omgeving, het verdwijnen 

van onderwijsgevenden en kinderen maakt dat het aantal 

leerkrachten en kinderen aan de Emmaschool nogal 

fluctueert en dalende is. De laatste bijdrage van de stichting 

aan de Emmaschool over 2014 was in totaal € 2.250,-. 

 

TEN SLOTTE 

Onze Stichting heeft een eigen website: www.helpafrika.nl. 
Wij kunnen voor u een beamerpresentatie verzorgen om u 

op een indringende manier kennis te laten maken met het 

werk dat wordt verzet door mensen, die zich ter plekke 

intensief inzetten voor kansarme medemensen. 

Adreswijzigingen e.d. kunt u doorgeven via de website of 

per brief aan het secretariaat. Ook via Facebook kunt u de 

stichting volgen. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons e-

mailen: mail@helpafrika.nl 

 

Als u onze Stichting verder wilt steunen: uw giften, donaties 

en eventuele legaten zijn van harte welkom. Uw donaties 

zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting is 

bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI  (Algemeen 

Nut Beogende Instelling). 

Bankrekening: NL93 ABNA 0496 7940 86 t.n.v. Stichting 

Help Afrika,  Loppersum. 

Secretariaat: Fruitlaan 53, 9919 KD Loppersum.  

Het bestuur, 

Menze Dijkens  voorzitter 

Lies van Dijken  secretaris  

Albert Koens  penningmeester 

Brenda Tillema  P.R. lid  

Janine Brons  P.R. lid 

Raad van Toezicht: 

Drs. A. Booy  Loppersum 

Mr. A. Dijkgraaf  Groningen 
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