
 NIEUWSBRIEF MAART 2022 
 

 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.  
 
Bestuur 
In het najaar hebben we afscheid genomen van twee 
bestuursleden en mochten we een nieuw bestuurslid 
verwelkomen.  
Brenda Tillema is na een periode van 8 jaar als 
enthousiast en gedreven PR medewerkster gestopt. Albert 
Koens is ruim 10 jaar betrokken geweest bij de stichting 
als penningmeester. De financiën waren bij hem in goede 
handen. Hij heeft het stokje overgedragen aan Johan 
Flikkema. Albert en Brenda, bedankt voor jullie inzet en 
Johan, welkom bij het bestuur. Bent u nieuwsgierig wie 
Johan is? Neem dan een kijkje op onze website, daar kunt 
u meer over hem lezen. 
 
Activiteiten stichting 
Lang waren er alleen maar 
berichten dat geplande 
activiteiten toch (weer) 
niet door konden gaan 
vanwege Covid-19. 
Gelukkig konden we dit 
jaar toch twee keer op 
pad. In juli naar het “kleintje Achter de Lagestraat” in 
Loppersum  en in november kregen we het positieve 
bericht dat de Winterfair in Oosterwijtwerd door kon 
gaan. Als stichting hebben we op beide markten met een 
kraam gestaan. We verkochten o.a. knuffels, handspray 
en tweedehands boeken. Het waren twee  mooie dagen 
waar we weer eens echt fysiek zichtbaar waren als 
stichting. Het leverde, naast mooie gesprekken over het 
werk van de stichting, een bedrag op van € 279,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project: Smart Nakuru, Women Sewing Project in 
Mautuma (€ 2000,-) 
Dit project is opgericht door onze projectleider ter plekke 
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. 
Ondanks alle corona perikelen die ook Kenia in zijn greep 
houdt is er ook dit jaar weer het één en ander 
gerealiseerd. In de productie-unit werken momenteel 7 
opgeleide vrouwen die schooluniformen en andere 
kleding naaien. Zo’n 50% hiervan is alweer verkocht. 
Achttien nieuwe dames werden opgeleid tot naaister en 
hebben hun cursus in oktober 2021 met succes afgerond. 
Daarna is een nieuwe opleiding met nog eens twintig 
dames gestart. Deze opleiding loopt nog. De unit krijgt 
steeds meer bekendheid in de omgeving. Mensen uit o.a. 
Mautuma weten het te vinden en brengen hun kleren om 
te laten herstellen. Zo wordt een klantenbestand 
opgebouwd en eigen inkomsten gegeneerd. 
 
Vluchtelingendorp Kampi Turkana, Marigat 
Maatschappelijk werk  (€ 7830,-) 
Het maatschappelijk werk bestaat uit huisvesting en 
voedselhulp aan ouderen, projecten onder straatkinderen 
en (sport)activiteiten onder de jeugd. Onze projectleidster 
sr. Anna en de door ons bekostigde sociaal werker 
vervullen daarin een belangrijke rol voor de vluchtelingen 
in Marigat. Een deel van het voedsel voor de voedselhulp 
wordt zelf verbouwd op een akker nabij de missiepost van 
sr. Anna in Marigat. Door grote droogte is er onzekerheid 
over de oogst. De groep ouderen die voor de 
voedseluitreiking in aanmerking komt is gegroeid. Het is 
niet altijd eenvoudig iedereen van voldoende voedsel te 
voorzien. Dankzij de opbrengst van de einde jaars 
inzamelingsactie eind 2020 en door de verkoop van 
handspray hebben we in 2021 een extra bijdrage kunnen 
doen van € 630,-. 
 
Alice Ingham school (€ 10.850,-) 
De twee nieuw te 
bouwen lokalen zijn 
inmiddels klaar!  
Dit met dank aan het 
geld uit een 
nalatenschap die we in 
2020 mochten 
ontvangen. Naast deze 
nieuwbouw vinden we 
het belangrijk dat er 
ook aandacht is voor 
het onderhoud van de 
schoolgebouwen. Het 
afgelopen jaar is 
begonnen met het 
renoveren van de watertank en het opknappen van de 
vloeren van 8 klaslokalen. De aannemer werkt hierbij 
samen met de studenten n de Polytechnics school. 
 



Vervolgonderwijs (3230,-) 
Na een langdurige sluiting in 2020 i.v.m. Covid-19 kon de 
Polytechnics school in januari 2021 gelukkig weer van 
start gaan. Jaarlijks ondersteunt  de stichting 12 nieuwe 
studenten uit het vluchtelingendorp in Marigat die 
gedurende 2 jaar opgeleid worden tot metselaar, 
automonteur, elektricien, kapster of naaister. De examens 
die in april 2021 afgenomen zouden worden zijn i.v.m. 
Covid-19 verplaatst naar november 2021. Alle vier de 
studenten zijn geslaagd, een mooi resultaat!  In 
september zijn er weer zes nieuwe studenten gestart met 
hun opleiding en in januari 2022 nog eens zes. 
 
Medische en mobiele kliniek. (€ 3100,-) 
Sinds 2020 is de medische kliniek uitgebreid met een 
operatiekamer. Hier wordt nu volop gebruik van gemaakt. 
Inmiddels is er ook extra personeel  aangenomen om het 
werk aan te kunnen. In totaal heeft de kliniek nu ruim 30 
werknemers in dienst.  
Tijdens de corona 
pandemie was de 
babysterfte hoger dan 
anders. Vrouwen 
kwamen soms pas bij de 
kliniek als het eigenlijk 
al te laat was.   
Het school 
gezondheidsprogramma draait goed. Eens in de drie 
maanden komt er medisch personeel op school om 
kinderen les te geven over gezondheid.  
 
De mobiele kliniek rijdt maandelijks naar 9 plaatsen om 
lichte medische zorg te verlenen. Kinderen worden 
gemeten en gewogen en krijgen hun inentingen. 
 

 
 
De medische kliniek organiseert ook bijeenkomsten voor 
groepen mensen met problemen, zoals bijvoorbeeld 
mensen met aids. Zij worden nog steeds vaak verstoten 
door de gemeenschap en vinden steun bij elkaar. 
Dit jaar is er een nieuwe groep opgericht, de St. Patrick 
Group. Deze groep ondersteunt jonge meisjes die tijdens 
de corona pandemie niet meer naar school gingen en 
tijdens deze sluiting zwanger zijn geworden. Zij worden 
gestimuleerd om na hun bevalling weer naar school te 
gaan. 

Met onze bijdrage kunnen deze groepen blijven bestaan. 
Uit de verslagen die we van onze projectleidster sr. Mary 
ontvangen kunnen we lezen dat ze mooie resultaten 
behaalt in de medische kliniek, waardoor ze zelf ook 
inkomsten genereert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
Johan Flikkema en Corrie Poort. 
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