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Voor u ligt 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. In deze donateursbrief nemen we u mee 
in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
 
Bestuur 
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Lies van Dijken. 
Lies heeft met veel passie en betrokkenheid het secretariaat van de 
stichting gevoerd. Na 9 jaar zullen we haar missen. Gelukkig hebben 
we inmiddels een enthousiaste opvolgster gevonden in de persoon 
van Linda van der Eide uit Loppersum.   
 
Bezoek in 2016 
In 2016 is een delegatie van het bestuur naar Kenia afgereisd om de 
projecten te bezoeken. De contacten verlopen goed per mail maar 
een persoonlijk bezoek bleek wederom erg waardevol. 
 
Babyhome Rangala (€5175,-) 
Het weeshuis in Rangala behuisd momenteel 49 kinderen. Als 
stichting financieren we de babyvoeding, medicijnen en regelmatig 
bezoek van de dokter.  Zuster Mary Esther heeft de zaken goed 
onder controle. Uit de rapportages blijkt dat wij als stichting niet de 
enige weldoener zijn en met alle hulp die dit weeshuis ontvangt 
constateren we dat dit een project is dat we langzaam kunnen 
afbouwen. Er is inmiddels een voedzame tuin aangelegd, 100 
bananenbomen zijn geplant en er zijn koeien en kippen waar niet 
alleen het weeshuis maar ook de gemeenschap van mee profiteert. 
Goed bezig dus! 
 
Vluchtelingendorp Turkana’s Marigat (€7400,-) 
Zuster Anna leidt de missiepost in Marigat. Zij doet dit samen met 
zuster Mary, Flora, Florence en Monica. Wat een topteam! Deze 
mensen zetten zich onvermoeibaar in voor de Turkana’s in het 
vluchtelingendorp. Tijdens ons bezoek valt ons op hoe goed ze 
iedereen kennen en hoe toegankelijk en benaderbaar ze voor 
iedereen zijn. Het is duidelijk dat hier met veel liefde en 
betrokkenheid wordt gewerkt.  

Het Turkana-dorp bestaat 
uit 3600 mensen waarvan 
de helft kinderen is.  
St. Help Afrika financiert 
een voedselprogramma 
voor de meest  
hulpbehoevenden, heeft 
een basisschool gebouwd 
voor 450 kinderen 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 is genomen. 
Sinds het begin blijkt het moeilijk om als gemeenschap 
geaccepteerd te worden. Zuster Anna en maatschappelijk werker 
Dennis werken hard aan het verbeteren van de status en sociale, 
economische en politieke situatie van de Turkana’s. Dit is een lange 
weg, maar er wordt vooruitgang geboekt. Er vinden ontmoetingen 
plaats tussen de dorpsoudsten van de Turkana’s en de 
overheidsofficials. Er wordt gesproken over landeigendom en de 
eerste Turkana heeft zijn eigen bedrijfje geopend in Marigat. U kunt 
hier meer over lezen op www.helpafrika.nl. Zo ontstaat er steeds 

meer acceptatie en samenwerking. Zeker voor het welzijn van de 
jeugd van cruciaal belang. De stichting heeft het afgelopen jaar extra 
geld overgemaakt voor de aanschaf van een computer en printer 
voor Dennis zodat hij zijn werkzaamheden vanuit het kantoor op 
Kampi Turkana kan uitvoeren. Zo heeft hij een vaste plek om alle 
stakeholders te ontvangen en zijn administratie ter plekke te doen. 
Denk hierbij aan het voorbereiden van vergaderingen, het maken 
van rapportages maar ook de registratie van het 
scholingsprogramma.  
 
Noodhulp (€2000,-) 

In mei stuurde sister Anna ons 
een noodkreet: “Dear friends, 
we need your help!“. Het 
vluchtelingendorp in Marigat 
was overstroomd. Twee 
mensen hebben de ramp niet 
overleefd, er waren gewonden 
en vermisten te betreuren. 
Enkele huisjes waren 
weggespoeld, vee en complete 
inventarissen waren 

weggespoeld. Mensen waren radeloos. St. Help Afrika besloot extra 
geld over te maken voor acute noodhulp. Al snel stuurde sister Anna 
ons bericht dat de noodhulp goed was aangekomen en inmiddels al 
goed besteed. Ze brengt de dank over van het hele dorp. Ze is 
ontroerd. Tot haar grote vreugde zijn enige vermisten weer 
gevonden en veilig teruggekeerd. Samen met maatschappelijk 
werker Dennis en vele handen van de bewoners zelf, hebben ze het 
kamp zo goed en zo kwaad als het kon weer opgebouwd. Er zijn 
twee nieuwe sinkhouses gebouwd, huisjes zijn gerepareerd, 
voedsel, kleding en nieuwe watercontainers zijn gekocht en 
uitgereikt. Ook is het schoolhek weer gerepareerd. Verstandige 
keuzes en goede en snelle actie!  
 
Voedselprogramma 
Er zijn 61 mensen aangesloten bij het voedselprogramma. Al twee 
jaar is de situatie zo dat de uitreiking slechts een keer in de twee 
weken plaats vindt. Als we een aantal vrouwen spreken 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, draait 
onze maag zich om. Deze dames waren oud en verzwakt en zorgden 
ook nog eens voor de kleinkinderen omdat de ouders niet meer in 
beeld zijn. 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 
zeepblokken waren gedoneerd door meerdere winkels uit Leens, 
Uithuizen en omstreken. Wat een luxe voor deze mensen! 
 
Alice Ingham school 
De school die wij in 2011 hebben gebouwd, barst van de energie! 
School is een feest voor de kinderen. Toen 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. Ze zijn erg leergierig en nieuwsgierig. De docenten doen 
het goed en we zijn maar wat trots op onze school! Ook zien we wel 
dat er onderhoud nodig is. En wat ons ook een doorn in het oog is, is 
dat de allerkleinsten nog steeds in het voormalige oude gebouw 
zitten. Eigenlijk heeft de school weer uitbreiding nodig. 
 
Vervolgonderwijs (€1040) 
Bijna geen enkele ouder/verzorger heeft geld voor een 
vervolgopleiding. In 2015 hadden 18 Turkana kinderen toegelaten 
kunnen worden tot het voortgezet onderwijs maar dat geluk 
hadden er slechts twee. Vorig jaar heeft St. Help Afrika een 
studiefonds opgericht voor een vervolgopleiding. Een vakopleiding 
kost €130 per kind per jaar. De meeste opleidingen tot timmerman, 
lasser, naaister zijn tweejarige dagopleidingen en die worden in de 
buurt gegeven. Dus voor €260 kan een kind een opleiding afronden.  
Met dank aan particuliere sponsoren zijn in juni 2016 meteen al 
de eerste vier Polytechnic studenten begonnen. De vier studenten 
volgen een tweejarige vakopleiding in verschillende vakgebieden. 

http://www.helpafrika.nl/


Ze willen monteur, metselaar of lasser worden. Praktische beroepen 
die nodig zijn in Kampi Turkana! Ze zijn tussen de 22 en 26 jaar. 
Sister Anna heeft deze jonge mannen geselecteerd omdat ze de 
jonge verzorgers zijn van grote gezinnen en hun inkomsten dus 
bepalend zijn voor de toekomst van het gezin. We danken onze 
particuliere sponsoren!  De eerste berichten zijn erg positief. 
In september heeft de Stichting zelf vier kinderen gesponsord en in 
januari nog eens vier vanwege een gulle gift! Deze laatste gift kwam 
van de Christelijke Scholengemeenschap in Winsum. De leerlingen 
van CSG Winsum hebben in september een cheque van maar liefs  
€1104,50 overhandigd aan Menze Dijkens, voorzitter van St. Help 
Afrika. Een sponsorloop heeft ervoor gezorgd dat de school dit 
bedrag aan de stichting kon overhandigen. “Fantastisch, Ieder kind 
heeft recht op onderwijs”, aldus Menze. Met dit bedrag hebben de 
scholieren van CSG Winsum ervoor gezorgd dat vier kinderen een 
vakopleiding kunnen volgen in Kenia. Een pluim voor de leerlingen 
en docenten van CSG Winsum!  
 
Watervoorziening (€400,-) 
Bij ons bezoek in februari zagen we tot onze schrik dat er geen 
water was op de Alice Ingham School. Tijdens ons bezoek aan de 
school brak ons hart toen we de kinderen de hele dag met lege 
drinkbekers zagen lopen, hopend op een druppeltje water – je weet 
maar nooit, laten we onze beker altijd bij de hand hebben. Bij 
terugkomst hebben we geld overgemaakt voor reparatie van de 
watervoorziening: enige buizen en het probleem was opgelost! Op 

vrijdag 21 
oktober 
kregen we 
het blijde 
bericht van 
Sister 
Anna. Er is 
weer water 
op de Alice 
Ingham 
School.  

 
Medische kliniek en mobiele service   (€3100,-) 
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 geëmotioneerde Anne Rotich tijdens ons 
bezoek in februari. 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 
hebben een consultatiebureau, een laboratorium en een goede 
samenwerking 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 
Naast zorg in de ver gelegen gebieden geeft zuster Mary 
voorlichting op lokale scholen. Toen wij er waren was het thema 
‘wormen’.  Hoe weet je dat je ze hebt en hoe kun je dit voorkomen. 
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… Alle kinderen krijgen aan het einde van de les een pil 
tegen wormen en als het nodig is medicijn voor ringwormen. 
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. 
 

Kraamkliniek (€1500) 
Het is zover! De eerste 
baby is geboren in 
onze nieuwe 
kraamkliniek. Vol 
vreugde mailde Zuster 
Mary ons. Het is een 
jongetje geworden en zijn naam is Edward. Het bericht 
veroorzaakte wel iets bij ons. Tijdens ons laatste bezoek in februari 
2016 hebben we aanstaande moeders gesproken. Ze konden niet 
wachten totdat de kliniek zou openen. De bouw van een 
kraamkliniek in Kampi Turkana heeft veel voeten in de aarde gehad, 
maar de aanhouder wint.  Inmiddels zijn er al 20 kindertjes 
geboren. Pluim voor Zuster Mary en haar team!  
 
Verdrietig bericht 
Helaas hebben we ook een erg verdrietig bericht. Een oude bekende 
van de stichting Henry Ejore is om het leven gekomen in een 
stammenconflict. Menze en Lies kenden Henry persoonlijk : “Henry 
was een zeer betrokken man die zijn leven in dienst stelde van zijn 
volk”, aldus Lies. Henry was in 2007 de maatschappelijk werker in 
Kampi Turkana. We hebben onze oprechte deelneming kenbaar 
gemaakt aan zuster Medrine, die destijds dienstdoende zuster was 
in Kampi Turkana. 
 
Uw geld wordt goed besteed! 
Ook dit jaar zijn we weer verblijd met enkele gulle giften. Uiteraard 
zijn we even dankbaar voor alle giften, groot en klein, maar eentje 
willen we er toch graag even uit lichten: de gift van Bastian Poort. 
Bastian is 10 jaar en heeft helemaal zelf een gift gedaan aan 
Stichting Help Afrika door lege flessen te verzamelen, ‘kniepertjes’ 
te verkopen en appels uit eigen tuin te verkopen. Een jonge 
ondernemer in de dop met zijn hart op de goede plek!  
Zoals u heeft kunnen lezen doen we samen met u hele mooie dingen 
voor de mensen in Afrika. Ook mag duidelijk zijn dat de nood nog 
steeds hoog is op allerlei gebied. Om deze reden noemen wij 
hieronder onze bankrekening nog even. U kunt ons namelijk op 
verschillende manieren helpen. U kunt donateur worden maar u 
kunt ook een eenmalige gift doen.  Wij zijn dankbaar voor alle hulp. 

Bankrekening: IBAN NL93 ABNA 0496 7940 86 
t.n.v Stichting Help Afrika te Loppersum. 

Secretariaat: Duursumerweg 12, 9919 JG Loppersum 
 
Uw donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De 
Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.  
 
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! 
 
Wilt u ons ontmoeten? 
Ons Pr-team geeft op verzoek voorlichtingen gedurende het jaar. 
Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld op bezoek geweest bij de 
Passage in Winsum en Bellingwolde en hebben we een lezing 
gehouden bij de AKV in Appingedam en in Stedum. U kunt contact 
met ons opnemen als u ons wilt uitnodigen voor een lezing.  
 
Contact 
Rest ons om u te bedanken voor uw tijd en aandacht. Heeft u naar 
aanleiding 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, Linda van der Eide, Albert Koens,  
Brenda Tillema en Janine Brons. 
www.helpafrika.nl 
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