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gevonden en kon aan de
studiekosten van een aantal
lokale medische studenten
worden bijgedragen waardoor in de toekomst de medische zorg gewaarborgd
kan worden. Zie voor de andere activiteiten het jaarverslag.
Het deel van de nieuwsbrief
waar altijd de meeste beFrancis en Dorcas, de laboranten, zijn al
langstelling naar uit gaat is
getrained in het gebruik van de CD4 counter
de bijdrage van onze arts
en zijn ook helemaal opgetogen.
Bea Andersen die alle activiteiten in Kitale aanstuurt. Zij stelt
We gaan er van uit dat we ook in de
u uit de eerste hand op de hoogte
toekomst een dergelijke samenwervan wat zich in de kliniek en in de
king tot stand kunnen brengen. Met
andere medische projecten afuw gift kunnen we daardoor nog
speelt.
meer concrete doelen realiseren.
Wat ook uit het financiële jaarverslag blijkt is dat de kosten van onze
organisatie minimaal zijn. We zitten

We zijn, met haar, heel blij dat eindelijk de lang gekoesterde wens in
vervulling kan gaan om een nieuwe

kliniek te bouwen en daarmee de
capaciteit en kwaliteit van het werk
van haar en haar team te verhogen.
Er staat inmiddels een 40ft container klaar om naar Kenia te vertrekken die we samen met onze zuster
stichting Elimu (die de scholingsactiviteiten in Kitale ondersteund) hebben gevuld met allerlei

materiaal voor de inrichting van het
ziekenhuis en van de scholen.
Wij zullen er alles aan doen om Bea
verder te helpen met de financiering van de inrichting van die nieuwe kliniek zodat deze zo snel mogelijk op niveau operatief kan zijn.
We kunnen dat echter alleen realiseren als u ons helpt met uw jaarlijkse donatie of gift.
Uiteraard zou het nog mooier zijn
als u daarnaast zelf extra reclame
maakt voor de SOK in uw familie en
kennissenkring, met als resultaat
nog meer donateurs, zodat we ook
in 2007 weer een recordbedrag aan
bijdragen kunnen melden.
Als u daarvoor folders nodig heeft
neemt u dan contact op met ons secretariaat. We verwijzen u daarnaast naar onze website:
www.sokitale.nl
voor alle detail-informatie.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Namens het bestuur van de SOK,
Chiel Ribbens
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,, Kitale, 24 april 2007.
Sinds de laatste nieuwsbrief is er
erg veel gebeurd. Ineens worden al
onze dromen verwezenlijkt en dat is
een bijzondere gewaarwording.
In januari konden we tot een overeenkomst komen met onze buurman om het stuk land voor de kliniek te kopen, op 1 februari zijn we
met de bouw van het nieuwe ziekenhuis begonnen en nu zit het dak
er al bijna op! De aannemer doet
erg zijn best en alle werklui zijn
enorm enthousiast om aan dit project te werken omdat ze iets bouwen voor de gemeenschap. Afgezien van een aantal hoger gekwalificeerde mensen komen alle bouwvakkers uit ons eigen gebied. Dit
zorgt ook weer voor werkgelegenheid. Het gebouw is mooi ruim van
binnen en het gaat er veel mooier
uit zien dan ik had verwacht. Al het
personeel van de kliniek is al wezen
kijken en ze zijn allemaal apetrots!
In de hele omgeving wordt over het
project gesproken. De Duitse donor
voor dit project is ook heel blij met
de snelle uitvoering. We liggen voor
op schema en hopen in oktober het
ziekenhuis te kunnen openen.
Ondertussen wordt in Nederland
druk gewerkt aan het vullen van een
grote container met apparatuur en
bedden voor het nieuwe ziekenhuis.
Dat zal de aankleding compleet
maken. De container zal in juni aankomen, wat een verrassing zal het
zijn om die te openen!
Afgelopen week is het speciale apparaat voor het meten van door aids
aangetaste witte bloedcellen aangekomen. Dit apparaat heet een
CD4 counter. Francis en Dorcas, de
laboranten, zijn al getraind in het
gebruik van het apparaat en zijn
ook helemaal opgetogen(z.o.z.).
Het is een zeer moderne machine
en er zijn er maar een paar in Kenya.
Nu kunnen we mensen die besmet
zijn met het HIV-virus veel beter
begeleiden en bekijken wannneer
ze met hun medicijnen moeten beginnen. Deze vooruitgang is mede
mogelijk gemaakt door Cordaid
(memisa).
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wat onze CD4 machine heeft geleverd, Partech in Duitsland, ook een
David, onze clinical officer, is in nomachine heeft gedoneerd waarmee
vember terug gekomen in de kliniek
we veel beter malaria kunnen diaen voelt zich als een vis in het wagnostiseren. Dat is een enorme
ter. De patienten zijn erg blij met
vooruitgang waar veel patienten
hem. Dorcas is ook klaar met haar
baat bij zullen hebben. De regering
opleiding en is in januari weer teheeft intussen de behandeling voor
ruggekomen. Solomon is nog steeds
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Zoals uit deze brief wel blijkt zijn er
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9 maanden oud jongetje, dat in het
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Met vriendelijke groet, Bea Andersen – Schipper
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Jaaroverzicht SOK activiteiten 2006
Groot nieuws was dat onze arts in
Kenia, Bea Andersen, van de Duitse
Ontwikkelingshulp geld heeft gekregen om een nieuw ziekenhuis te
bouwen. Land werd aangekocht,
waarop ook een middelbare school
komt, gesponsord door de zusterstichting Elimu Mount Elgon. Belangrijk is dat al deze activiteiten
zijn ondergebracht in een Stichting:
The Mount Elgon Trust, om ook in
de toekomst het voortbestaan van
de projecten te garanderen.

clinical officer Solomon, gesponsord door de Stichting SOK en de
zusterstichting Elimu Mount Elgon,
verloopt voorspoedig.
Voor de school voor gehandicapte
kinderen in Endebess, werd geld ingezameld nodig voor meubilair
voor de inrichting van de nieuwbouw, o.a. door de school Vesterhavet in Hoofddorp en een trouwe
sponsor uit Den Helder: Frans Vos.

Wat gegevens over de kliniek: ruim
18.000 mensen bezochten de kliniek, waarvan ruim 10.000 uit de
omgeving. Een groot aantal kwam
voor wondbehandeling, vaccinaties, gebitsbehandeling, zwangerschapszorg en bevalling. Ook de
aids-kliniek werd druk bezocht.
Wil Verver, fysiotherapeut, bezocht
Kenia om zich te verdiepen in revalidatie en in de uitrusting voor de fysiotherapie in het nieuwe ziekenhuis. De zoon van de orthopedisch
instrumentenmaker, Dicken Otwal,
werd toegelaten tot de opleiding fysiotherapie in Nairobi, een opleiding die Wil Verver c.s sponsort. De
studie tot arts van de voormalige

Solomon, die voorheen werkzaam was als clinical officer bij
de kliniek in Mount Elgon heeft
door middel van sponsoring de
mogelijkheid gekregen om de
opleiding tot arts te volgen.
Solomon studeert aan de universiteit van Kampala in Oeganda
en zit in zijn tweede jaar en moet
nog drie jaar medicijnen studeren. Met collega’s van mijn werk

Tuberculose is nog steeds een levensbedreigende ziekte, vooral in
combinatie met een HIV-besmetting. Het tuberculoseprogramma
werd geïntensiveerd met veldwerkers vanuit de kliniek.
Voor het in 2005 gestarte
aidsproject was een laboratoriumapparaat noodzakelijk. Dankzij gevoerde acties, gevierde jubilea, een
afscheidsreceptie en spontane giften werd ruim 12.000 Euro bijeengebracht. Cordaid verdubbelde dit
bedrag, zodat de CD4 cellcounter
kon worden aangeschaft. Voor
malariabestrijding, m.n. voor het
aantonen van de malariaparasiet,
werd een fluoriscentie-apparaat geschonken door de firma Partech,
samen met 1000 malariatesten.

Sponsoractie
Solomon

zijn we een actie gestart om een
stuk van de sponsoring op ons
te nemen. We doen deze actie
samen met meer dan 40 mensen
zodat veel kleinere bijdragen
een groot bedrag maken. In totaal willen we samen minimaal
We namen afscheid van onze penningmeester Henk Schipper (vader
van Bea) en verwelkomden Ruud
Ross als nieuwe penningmeester.
Henk blijft nog wel betrokken bij de
SOK.

2000 euro per jaar bij elkaar
brengen en dat voor een periode
van drie jaar. Hierdoor komt
extra geld vrij binnen de SOKstichting dat kan worden gebruikt voor operaties van kinde-

De website kreeg een Engelse versie en de rubriek ‘nieuws’ werd uitgebreid met ‘recente activiteiten’.

ren die geboorteafwijkingen

Met de zusterstichting Elimu Mount
Elgon werd een container aangeschaft, die successievelijk gevuld
werd met o.a. schoolbenodigdheden en inventaris voor de nieuwe
kliniek. O.a. de Kon. Julianaschool
uit Den Helder had hiervoor een
grote inzameling gehouden. Ook de
kerstactie van deze school was geslaagd: twee weegschalen voor de
nieuwe kliniek en voldoende geld
voor de operaties van twee kinderen.

Ik wil bij deze nogmaals mijn

Terugkijkend op het jaar 2006 kan
gesproken worden van een succesvol jaar. Mede dank zij u kon dit
alles gerealiseerd worden:
DANK U WEL!

hebben, zoals b.v. een klompvoet
of een hazenlip.
Organon-collega’s hartelijk danken voor hun steun, waardoor
deze actie nu al succesvol is.
Ruud Ross

Solomon

Marije Puyenbroek
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FINANCIEEL OVERZICHT SOK 2006
Inkomsten.
Donatie Cordaid
Donaties
rente

12500,00
26699,62
0,89
39200,51

Uitgaven.
Overgemaakt naar Kenya in 2006 ***
Kosten van overmaken
Giropas
kosten girotel
Kamer van Koophandel
Drukwerk (gesponserd eenmalig)
70,55
Enveloppen (gesponserd eenmalig)
11,85
adres etiketten (gesponserd eenmalig)
11,95
postzegels (gesponserd eenmalig)
195,00
voorschot aankoop container voor verzending goederen kenia
notariele akte van donatie
kosten bestelling acceptgiro’s

35500,00
32,00
9,95
69,24
21,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1785,00
178,50
127,93
37724,24

Meer ontvangen dan uitgegeven

1476,27

saldo 1 januari 2006

3995,38

saldo 31 december 2006

5471,65

overzicht overgemaakt geld naar Kenia
***aanschaf CD4 Cellcounter in 2007*
sponsoring studie**
Kliniek
OWS/kliniek

21015,00
2410,00
7894,00
4181,00

totaal

35500,00

*met vordering containergeld 1785 euro maakt een totaal van 22.800 euro voor CD4 cellcounter
**sponsorgeld studie tot/met 26-11-2006

BALANS PER 31 DECEMBER 2006
Activa.
Kassaldo
Saldo postbankrekening 7696568
Kapitaalrekening (*)

10,27
5460,49
0,89
5471,65

Passiva.
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Vermogen

5471,65

