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Voor u ligt de donateursbrief zoals 
u die gewend bent van ons te 
ontvangen. Met deze brief 
brengen wij u 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. Onze hartelijke dank hiervoor. In deze 
donateursbrief nemen we u mee in de ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar. 
 
Bestuur 
Afgelopen jaar heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Na 
drie jaar hebben we afscheid genomen van Janine Brons. Zij was 
pr-bestuurslid. Corrie Poort heeft haar taak overgenomen. 
Janine, ontzettend bedankt voor je enthousiaste inzet. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat Menze 
voornemens is te stoppen. Aan opvolging wordt momenteel 
gewerkt. Op de website van onze stichting stellen we ons zelf 
uitgebreider voor en vertellen we wat ons drijft dit werk te 
doen. https://www.helpafrika.nl/stichting/watdrijftons/ 
 

Babyhome Rangala (€2.550) 
Zuster Mary Esther Okome heeft de leiding over het Babyhome, 
waar het afgelopen jaar ongeveer 35 kinderen in de leeftijd van 
0-4 jaar werden verzorgd. Het gaat om kinderen waarvan de 
moeder tijdens of kort na de geboorte is overleden en waarvan 
de familie niet in staat is voor de kinderen te zorgen. Na vier 
jaar wordt getracht om de kinderen terug te plaatsen bij familie, 
maar in de praktijk valt dat niet altijd mee.  Als stichting 
financieren we de babyvoeding, medicijnen en regelmatig 
bezoek van de dokter. Uit de rapportages van de afgelopen 
jaren blijkt dat het Babyhome heel goed in staat is om financiële 
hulp aan te trekken. Daarom hebben wij besloten om onze 
bijdrage dit jaar af te bouwen en op zoek te gaan naar andere 
projecten. 
 

Vluchtelingendorp Turkana’s Marigat (€7.100,-) 
Zuster Anna leidt de 
missiepost in Marigat. Ze 
zet zich onvermoeibaar in 
voor de Turkana’s in het 
vluchtelingendorp. Het 
Turkana-dorp bestaat uit 
circa 3500 mensen 
waarvan de helft 
kinderen is. Het aantal 

inwoners van het dorp varieert. Dit ligt aan verschillende 
factoren in de omgeving: zijn er conflicten tussen de stammen, 
is er een verkiezingsprogramma van de overheid aan de gang of 
is er bijvoorbeeld sprake van grote droogte in de regio. 
Zuster Anna en maatschappelijk werker Brian Lenayo Kateiya 
werken hard aan het verbeteren van de status en de sociaal-, 
economische en politieke situatie van de Turkana’s. Dit is een 
lange weg, maar er wordt vooruitgang geboekt. Dit jaar is de 
social worker Dennis opgevolgd door Brian Lenayo Kateiya. 
Er vinden ontmoetingen plaats tussen de dorpsoudsten van de 
Turkana’s en de overheidsofficials. Zo ontstaat er steeds meer 
acceptatie en samenwerking. Zeker voor het welzijn van de 
jeugd is dit van cruciaal belang.  

 

 
Voedselprogramma 
Er zijn op dit moment 60 
mensen aangesloten bij 
het voedselprogramma. 
Al meerdere jaren is de 
situatie zo dat de 
uitreiking slechts een 
keer in de twee weken 
plaats vindt. De mensen 
verbouwen sinds kort zelf 
tomaten in een kas. Maar 
ook verbouwen ze zelf mais, groenten en andere producten. 
 
Alice Ingham school 
De school die met onze steun in 2011 is gebouwd, barst van de 
energie! School is een feest voor de kinderen. School betekent 
hoop op een betere toekomst. De leerlingen doen het heel 
goed. Met regelmaat krijgen we berichten binnen dat ze de 
beste school in de regio zijn. 
 
Vervanging van de school in Marigat (€22.250) 

Naar 
aanleiding 
van een 
verzoek 
van Sr. 
Anna om 
vervanging 
van de 
afgekeurde 
kleuterloka
len in 
Marigat, 
zijn we 

gaan onderzoeken hoe we dit het beste konden doen. 
Uiteindelijk kwamen we samen met Sr. Anna en het 
schoolbestuur uit op het plan om twee standaard lokalen te 
bouwen van ieder 8 bij 9 meter. Deze zijn geschikt voor de 217 
kinderen die in de klaslokalen zitten. Naar onze westerse 
maatstaven zijn deze veel te klein, maar zij zijn er heel tevreden 
mee. De start van de bouw begon in april 2018. Ook studenten 
van de vakopleiding hebben hieraan meegewerkt. Als stichting 
werden we op de hoogte gehouden door middel van foto’s. Nu 
begin 2019, kunnen we het eindresultaat laten zien. We zijn 
verheugd te merken dat de kinderen in januari zijn gestart op 
hun nieuwe locatie. 
 
Mede door een groot aantal ontvangen bedragen in het 
afgelopen jaar hebben we dit alles kunnen realiseren, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

 
Naast de uitbreiding van 
de school met twee 
lokalen is het ook nog 
gelukt om twee nieuwe 
toiletten te bouwen. 
Deze zien er erg netjes 
uit en worden volop 
gebruikt. We hebben 
toegezegd dat ze de 

oude toiletten ook mogen vervangen voor nieuwe. Dit zal in 
2019 gebeuren. Goede hygiëne voor de kinderen staat voorop! 



Vervolgonderwijs (€2.600) 
In 2016 zijn we begonnen met een studiefonds voor jongeren. 
Met dit geld kunnen jongeren die klaar zijn met het 
basisonderwijs een vakopleiding volgen. Een vakopleiding kost 
€130 per kind per jaar. De meeste opleidingen tot bijvoorbeeld 
timmerman, lasser of naaister zijn tweejarige dagopleidingen.  
Dus voor €260 kan een jongere een opleiding afronden.  Dit zijn 
praktische beroepen die nodig zijn in Kampi Turkana of 
daarbuiten. 
Met dank aan particuliere sponsoren zijn in 2018  
8 studenten begonnen met de opleiding. Daarnaast hebben we 
4 extra studenten kunnen ondersteunen vanuit ons studiefonds. 
In totaal kunnen er nu 12 nieuwe studenten naar school en 
hebben we ook nog 8 2dejaars leerlingen. De studenten zijn 
tussen de 16 en 26 jaar. Sister Anna heeft deze jongeren 
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. 
 

Medische kliniek en mobiele service (€3.100,-) 
Zuster Mary leidt de medische kliniek in Marigat en de mobiele 
service.  Ze heeft een enthousiast team mensen om zich heen. 
Ze beheren een consultatiebureau, een laboratorium en er is 
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 één keer per maand 
bezoeken.  
De moeders doen het goed. Alhoewel ze onder barre 
omstandigheden leven, komen ze trouw elke maand met hun 
consultatieboekje en hun kind de mobiele kliniek bezoeken. 
 

Voorlichting 
Naast zorg in de ver gelegen gebieden geeft zuster Mary 
voorlichting op lokale scholen. Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn onder meer hygiëne, geboortebeperking, sociale 
vaardigheden en School Health Education. 
 

 
Kraamkliniek 
De kraamkliniek is een goed lopend en drukbezocht project. 
De mensen die er werken, leveren goede kwaliteit en zijn 
vriendelijk, ongeacht de afkomst van de mensen die de kliniek 
bezoeken. Er worden gemiddeld 30 kinderen in de week ter 
wereld gebracht. Na het neerzetten van de kliniek was 
uitbreiding eigenlijk direct nodig. Dit is in 2017 door ons 

gefinancierd en met deze extra ruimte is in 2018 nog betere 
zorg verleend door Sr. Mary en haar team. 
 

Nieuw project Wies Nijs straatkinderen opvang (€ 1.000,-) 
Het afgelopen jaar hebben we ook een donatie gedaan aan 
Akaana foundation Uganda. Dit is een project van Wies Nijs. Zij 
woont en werkt in Uganda en kwam met de vraag of de 
stichting haar financieel wilde ondersteunen. 
We hebben ons verdiept in haar project en kwamen tot de 
conclusie dat het veel raakvlakken heeft met de projecten die 
wij ondersteunen. 
Er is besloten om een éénmalig bedrag van € 1000,- te doneren. 
Meer informatie over Akaana foundation is te op 
https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/ 
 
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. 
Zoals u heeft kunnen lezen doen we samen met u hele mooie 
dingen voor de mensen in Afrika. Toch mag duidelijk zijn dat de 
nood nog steeds hoog is op allerlei gebied. U kunt ons op 
verschillende manieren helpen. U kunt donateur worden maar u 
kunt ook een eenmalige gift geven. 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 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 
webshop (zoals Bol.com & Hema) 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  

Passage, de katholieke kerk in Delfzijl en zijn we te gast geweest 

in de Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-

Stedum-Ten Post waar de jaarproject collecte voor de stichting 

werd gehouden. 

(Op 28 april 2018 hielden we een kledingruilbeurs in Winsum. 

Deze had een opbrengst van €350,-) 

Contact 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief ideeën of vragen 
of wilt u ons uitnodigen voor een presentatie? 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 Corrie Poort. 
www.helpafrika.nl 
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