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 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 
nieuwsbrief nemen we u mee in de ontwikkelingen van 
het afgelopen jaar.  
 
2020 een bijzonder jaar 
Een verslag van het afgelopen jaar, een jaar waarin de 
hele wereld in de greep was van Covid-19. Of je nu in 
Nederland woont of in Kenia, we ervaren allemaal de 
gevolgen van deze pandemie. Vergaderingen met ons 
bestuur gingen en gaan via ZOOM. Een handig middel 
maar leuk is het niet. We zaten vol energie om dingen te 
organiseren, o.a. deelname aan de Koningsmarkt in 
Loppersum, het organiseren van een boekenmarkt in 
Winsum, een actie op een basisschool en het aanschrijven 
en verder contact leggen met diaconieën.  Een deel 
hebben we kunnen realiseren, een deel ook niet. 
De boekenmarkt van 29 februari in Stedum was een groot 
succes. Nog net voor de uitbraak van het virus aan hebben 
we deze kunnen houden,  wat een geluk. Er werden vele 
duizenden boeken binnengebracht en gelukkig ook 
duizend weer verkocht. Met een opbrengst van € 1600,- 
waren we heel tevreden.  
 

 
 
Ook het afgelopen jaar ontvingen we met regelmaat 
nieuws uit Kenia en beseffen dan dat we hier in Nederland 
niet mogen mopperen. In Kenia zijn de scholen van maart 
tot en met december volledig gesloten geweest. Bedrijven 
en mensen zonder werk kregen geen steun van de 
overheid en de hygiënemaatregelen om Covid-19 buiten 
de deur te houden zijn niet altijd binnen handbereik. 
Ogenschijnlijk eenvoudige middelen als water en zeep zijn 
niet altijd voorhanden.  Het stimuleerde ons  om te 
onderzoeken welke acties we wél konden houden om de 
mensen in Kenia te ondersteunen met de aanschaf 
hiervan. Dit resulteerde in een online actie via Geef.nl  en 
de verkoop van handspray.  
 

Project: Smart Nakuru, Women Sewing Project in 
Mautuma (€ 3500,-) 
Dit project is opgericht door dhr. Nicolas Luvai en richt 
zich op het geven van trainingen aan vrouwen om hen te 
leren naaien met als doel daarna in hun eigen onderhoud 
te kunnen voorzien.  
De uitvoering van de plannen voor het mooie 
naaicentrum liep dit jaar minder goed. De dames in 
opleiding wilden graag schooluniformen maken voor de 
negen omliggende scholen, hiermee zijn 5 dames wel 
gestart, maar de uniformen werden niet afgenomen, 
omdat de scholen dicht waren. Wel konden ze 120 
mondmaskers maken die aan de ouderen in het dorp 
werden uitgedeeld.  
Van de 21 afgestudeerden in januari 2020 zijn al een 
aantal een eigen bedrijf begonnen buiten hun dorp en 
enkele anderen zijn nu in de productie unit werkzaam die 
dit jaar is opgezet. 
De nieuwe opleidingen zijn in januari 2021 weer gestart. 
Er komen daarnaast veel aanmeldingen binnen, omdat 
gebleken is dat dit project goed georganiseerd is en goed 
draait. 
Om het watervoorzieningsprobleem bij de gemeenschap 
waar dit project loopt te verbeteren, is er vorig jaar een 
watertank geplaatst. Deze tank bewijst nu extra zijn 
dienst, het is goed mogelijk om over voldoende water te 
beschikken om o.a. de handen te kunnen wassen. Dit jaar 
is er een pit-
latrine geplaatst 
waarmee de 
hygiëne 
voorzieningen 
nog verder zijn 
uitgebreid. 
 
Covid-19 hulp (€ 500,-) 
Smart Nakuru heeft dit jaar een extra gift ontvangen om 
te besteden aan de gevolgen van Covid-19. We ontvingen 
de volgende reactie: 
“Door uw vrijgevigheid waren we in staat om de levens 
van de gemeente te verbeteren. We hebben 
voedselpakketten mogen uitdelen met o.a. suiker, thee, 
olie, rijst, bonen, bakmeel, afwasmiddel en droge 
erwten.” 
 

 
 
 
 



Vluchtelingendorp Kampi Turkana, Marigat 
Maatschappelijk werk  (€ 7200,-) 
Het maatschappelijk werk bestaat uit huisvesting en 
voedselhulp aan ouderen, projecten onder straatkinderen 
en (sport)activiteiten onder de jeugd. Sport verbindt en 
door het organiseren van activiteiten komen 
projectleiders in contact met de jeugd en stimuleren hen 
vervolgens om naar school te gaan. 
 
Covid-19 hulp voor Kampi Turkana, Marigat (€ 2000,-) 
In het najaar hebben we een extra bijdrage overgemaakt 
om te besteden aan de gevolgen van de Covid-19 
pandemie.  Dit bedrag is o.m. besteed aan 
hygiënemateriaal, het uitdelen van dekens en voedsel ,het 
geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten 
voor de jeugd om hen in beeld en actief te houden. 
 
Alice Ingham school (€ 8250,-) 
Een groot deel van het jaar is de school dicht geweest 
i.v.m. de Covid-19 pandemie. Vorig jaar, tijdens ons 
bezoek aan de school, hoorden we dat twee klassen les 
kregen in een warme tent. Met het geld dat we mochten 
ontvangen uit een nalatenschap is het ons gelukt om de 
bouw van twee nieuwe lokalen te bekostigen. Dat de 
school gesloten was heeft de organisatie er niet van 
weerhouden om met de bouw te starten. In de loop van 
dit jaar zullen ze klaar zijn.  
 
Vervolgonderwijs (€ 780,- ) 
Jaarlijks financiert de stichting 12 studenten die op de 
Polytechnics-school opgeleid worden tot metselaar, 
automonteur, elektricien, kapster of naaister. Deze school 
is ook een lange tijd dicht geweest maar mocht in januari 
2021 de deuren weer openen. Op dit moment zijn er 6 
eerstejaars-, 6 tweedejaars-, en 4 examenkandidaten. De 
examens vinden plaats in april. De studenten die in 
opleiding zijn voor naaister hebben hun kennis en kunde 
ingezet voor het maken van mondkapjes voor de 
overheid. De overheid 
verdeelt de mondkapjes 
weer verder. Ook de 
studenten die opgeleid 
worden tot metselaar 
hebben niet stilgezeten, 
zij hielpen bij de bouw 
van de lokalen van de 
Alice Ingram School. 
 
Hekwerk  
Vorig jaar berichtten we u over de aanvraag voor een 
bijdrage om een hekwerk rondom de tuin te kunnen 
plaatsen. Dit hek is inmiddels geplaatst. Er gaat nu minder 
oogst verloren doordat het niet meer kan worden 
opgegeten door dieren. 
 
 
 
 

Medische en mobiele kliniek. (€ 3100,-) 
Zuster Mary leidt de medische en mobiele kliniek in 
Marigat. Deze bestaat uit de medische kliniek, de mobiele 
service, een kraamkliniek, een consultatiebureau en een 
laboratorium.  
Afgelopen jaar is ook voor hen zeer hectisch geweest, 
maar ze hebben zeker vorderingen gemaakt. De 
operatiekamer is 16 mei 2020 in gebruik genomen en in 
september hadden er al 54 keizersneden plaatsgevonden. 
Ook andere, kleine operaties kunnen ze nu zelf doen. 
Patiënten die met spoed hulp nodig hebben hoeven niet 
meer 45 km verderop gestuurd te worden maar kunnen 
gelijk geholpen worden.  
 
Kraamkliniek  
De kraamkliniek is nu uitgebreid en inmiddels  in gebruik. 
Gemiddeld worden er nu 60 – 70 baby’s per maand ter 
wereld geholpen.  
 
Uw geld wordt goed besteed! 
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 
gebieden. U kunt ons op verschillende manieren helpen. U 
kunt donateur worden, met een eenmalige gift zijn we 
ook blij. 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 
 
Juist in deze tijd waarin we niet 
mogen winkelen, maar wel online 
bestellen is het de moeite waard om 
even te kijken via doelshop.nl om te 
kijken of jouw webshop er ook bij staat aangemeld. 
 
Via 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 en een aankoop te doen. Dit 
kost u niets extra, maar onze stichting krijgt dan een deel 
van de opbrengst van de webwinkel van uw keuze.  
Win-win voor u en ons! 
 
Contact 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief ideeën of 
vragen of wilt u ons uitnodigen voor een presentatie? 
Contact opnemen kan via het mailadres: 
mail@helpafrika.nl. of via de site www.helpafrika.nl  
 
Het bestuur: Greetje Kampinga, Linda van der Eide, 
Albert Koens, Brenda Tillema en Corrie Poort. 
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