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Geachte donateurs, gulle gevers,
Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de vorderingen van de medische projecten
van Bea Andersen in en rondom Kitale, Kenia en van de bijdrage die we als SOK, dank zij uw giften,
aan die projecten kunnen leveren.
Je vraagt je overigens wel af of je nog wel de aandacht voor relatief kleinschalige projecten als in
Kenia kunt vragen nu enorme rampen als de Tsunami, de orkanen in het Caribische gebied en in de
VS, en de aardbeving in Pakistan, alle media aandacht, terecht, opeisen en er toch al zo vaak een
beroep op een financiële inzet van de Nederlanders wordt gedaan.
Natuurlijk die enorme nood moet worden gelenigd, maar het zou toch erg jammer zijn als dat ten koste
zou gaan van reeds gestarte of voorgenomen projecten in een gebied als Kitale waar nog zoveel
fundamentele zaken ontbreken in o.a. de gezondheidszorg. Het gekissebis rondom de hervorming van
het Nederlandse zorgstelsel komt in een heel ander daglicht te staan als je de verhalen van Bea hoort
en/of leest of met eigen ogen ziet hoeveel mensen daar nog amper gebruik kunnen maken van de
meest elementaire medische verzorging.
We gaan dus als Stichting hoopvol verder in de verwachting dat u uw bijdrage ook dit jaar weer over
wilt maken als u dat nog niet heeft gedaan. ( giro 7696568 !)
Dat er volop activiteiten zijn en deelprojecten succesvol konden worden afgesloten, leest u in deze
nieuwsbrief. De fantastische actie voor de aanschaf van een ambulance is een schoolvoorbeeld van
wat vrijwilligers kunnen bereiken als ze zich achter een heel concreet doel scharen en daar iedereen in
hun omgeving enthousiast voor kunnen maken.
Ook in de komende maanden willen we uw aandacht vragen voor een aantal concrete deelprojecten
die Bea met haar mensen wil voortzetten of starten, zoals:
• De inrichting van het tehuis voor gehandicapte kinderen in Endebess en het aanstellen van een
bezigheidstherapeut daar
• Laboratorium apparatuur, zoals een machine voor Aids monitoring, en een bloed analyse
apparaat
• Opleiding voor een aantal specialisten, zoals een laborante, een fysiotherapeute en een
orthopedische technicus
• Het financieren van speciale operaties
Als u uw bijdrage voor één van de bovengenoemde deelprojecten wilt geven, dan dat graag aangeven
op uw overschrijvingsbiljet. Als u een actie in uw omgeving wilt starten om mee te helpen een
deelproject te financieren willen we u graag met informatie en ondersteuning, waar nodig, van dienst
zijn. Graag contact opnemen met het secretariaat.
We hopen dat u ook deze nieuwsbrief weer informatief vindt. Als u wensen of opmerkingen heeft laat
ze ons dan horen, alleen samen kunnen we ons doel bereiken. Weinig mensen hebben overigens
gereageerd op onze oproep aan te geven of ze de nieuwsbrief via de e-mail willen ontvangen. We
willen u er nogmaals op wijzen dat we daarmee geld en tijd kunnen besparen die we weer op andere
wijze aan de Stichting ten goede kunnen laten komen. We verwachten dan ook vele mailtjes bij het
secretariaat met opgave van het e-mail adres. Alvast bedankt.
Veel leesplezier,
namens het bestuur,
Chiel Ribbens

Kitale, Oktober 2005
Er zijn veel dingen gebeurd in het afgelopen half jaar. Het is een fijn gevoel om af en toe een paar
grote stappen te doen en het idee te hebben dat je toch iets bereikt hebt.
Zo zijn in April 15 mensen opgeleid tot begeleider voor mensen met HIV/Aids. Tijdens een zeer
intensieve cursus van 3 weken hebben ze geleerd hoe je mensen kunt begeleiden bij het proces van
beslissen of je getest wilt worden op HIV-besmetting en wat je kunt betekenen voor mensen die een
positieve testuitslag hebben.
Deze begeleiding vindt plaats in het Voluntary Counseling and Testing Centrum. Meteen na de cursus
hebben we dit centrum opgezet bij de kliniek
Dit alles is gebeurd onder de begeleiding van het Ministerie van Gezondheid.
Het succes van het centrum is enorm: in de eerste 3 maanden zijn er meer dan 500 mensen getest.
Ongeveer 10% daarvan is helaas positief.
Het meest bemoedigende van het centrum is dat mensen nu niet meer zo bang zijn om getest te worden
en dat mensen die positief zijn niet meer hoeven te vrezen dat anderen het te weten komen. Zo kan er
dus veel betere hulp geboden worden.
Het Ministerie gaat ons centrum nu voor zien van aids-remmende medicijnen. Daarmee hebben we
eindelijk ons doel bereikt, na jarenlange pogingen om de mensen te helpen in de strijd tegen deze
verwoestende ziekte.
Op 8 Augustus 2005 is het centrum feestelijk geopend in het bijzijn van vele belangstellenden uit
verschillende hoeken: politici, inspecteur van gezondheid, inspecteur van arbeid, burgemeester etc etc.
Allen feliciteerden ons met het behaalde resultaat en merkten op dat onze farm de eerst farm is die een
eigen VCT centrum heeft. Men hoopt dat ons voorbeeld gevolgd gaat worden!
Daarna was er weer een feestelijke opening. Op 10 Oktober werd de nieuwbouw van het tehuis voor
de gehandicapte kinderen in Endebess geopend, in het bijzijn van het SOK bestuurslid Marije
Puyenbroek en Anke Wayers, die weer hier was om een opleiding in het gebruik van de
echoapparatuur te verzorgen. Deze nieuwbouw is geheel bekostigd door de SOK.
Het was een erg vrolijke gebeurtenis waarbij de SOK volop geprezen werd voor haar inzet en bijdrage
om het leven voor deze - vaak ernstig - gehandicapte kinderen wat draaglijker te maken. Met de
nieuwbouw is de capaciteit in de slaapzalen uitgebreid van 20 naar 40 kinderen.
Ook is er een ruimte gebouwd voor de dagelijkse fysiotherapie voor de kinderen. Stephen Sweta (de
man die de protheses maakt) komt hier zelf een keer per week en legt aan de verzorgers uit hoe de
kinderen geholpen moeten worden met hun oefeningen.
Er werd aangegeven dat met het toegenomen aantal kinderen de eetzaal nu wel te klein was..........Wil
de SOK misschien nog eens actie ondernemen om ook die nieuwbouw te bekostigen? Dat zou
fantastisch zijn!
In de kliniek zijn er ook veranderingen : Solomon, onze clinical officer, heeft eindelijk een plaats op
één van de universiteiten weten te bemachtigen en gaat nu met de hulp van o.a. SOK medicijnen
studeren. De studie duurt 6 jaar. Hij is naar de Kampala Internationale Universiteit in Uganda gegaan.
Solomon komt van de Pokotstam , een groep mensen in Kenya die erg achtergebleven is op gebied van
educatie. Solomon is nu de derde persoon van die stam die dokter gaat worden en iedereen is heel trots
op hem en dankbaar dat we hem helpen om te gaan studeren.
Als hij over 6 jaar afgestudeerd is komt hij als dokter weer bij ons werken . Hopelijk staat er dan een
nieuw ziekenhuis voor hem klaar!
Vanuit een zonnig en groen Kitale willen we iedereen hartelijk danken voor de steun die we altijd
maar weer mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet, Bea Andersen.

Het nieuwe onderkomen voor gehandicapte
kinderen in Endebess.

Een deel van de inventaris bekostigd uit de
opbrengst van de Vastenaktie in de gemeenschap Vierakker/Wichmond.

Father “Mat” gaat voor in gebed.

Een deel van de kinderen waarom het gaat.

Opening door Bea.

Dankbaarheid!!

Actie voor ambulance
In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld over de actie voor een ambulance voor Kitale. Met
hartverwarmende hulp van velen heb ik een bedrag van 11.000 euro verzameld. Dat ging natuurlijk
niet zonder slag of stoot. Brieven, telefoontjes, persoonlijke gesprekken, vele kilometers in de auto:
fondswerving is bijna een echte baan! Maar het was de moeite waard.
Door middel van verschillende grote en kleine acties is deze opbrengst, die mijn verwachtingen
overtrof, in vijf maanden tijd tot stand gekomen.
Op de drie dagen durende winterfair in de Oranjerie in Den Helder kreeg ik een gratis standplaats
om zantedeschia's te verkopen: rechtstreeks aangevoerd vanuit de bloemenfarm in Kitale naar de
veiling in Aalsmeer. Dozen vol bloemen in allerlei kleuren, prachtig om te zien! Het liep storm in het
standje, na anderhalve dag waren alle bloemen verkocht! Grote zakken narcisbollen, tete à tete, gingen
vervolgens net zo vlot van de hand. Het doel bleek belangrijker dan de koopwaar. En dat doel was via
folders van de SOK en posters met foto's van de kliniek overduidelijk! Persoonlijk vond ik het erg
leuk om in de Oranjerie veel bekenden uit mijn vroegere praktijk als verloskundige te ontmoeten, een
heerlijk weerzien.
Enkele weken later – we spreken van december 2004 – had de Koningin Julianaschool in Den Helder
een kerstmarkt, waarvan de opbrengst bestemd was voor het ambulanceproject. Wat een evenement!
Kinderen verkochten zelfgemaakte spulletjes en ouders hadden voor oliebollen, erwtensoep, glühwein
en gebak gezorgd. Met sfeervolle kerstliedjes op de achtergrond, gezongen door de kinderen, ging al
dat heerlijks er wel in. Als 'attractie' voor de kinderen was er een echte ambulanceauto en de
vrijwilligers van de dierenambulance hadden kleinvee meegenomen. En hoe kan het anders in zo'n
kinderrijke omgeving: opnieuw een weerzien met ouders van 'zelfgehaalde' kinderen.
Na een collecte in de Bethelkerk, gehouden tijdens de avondmaalsviering, was er inmiddels al een
aardig bedrag binnen. Maar er was nog een 'grote klapper' nodig.
Die kwam op tweede paasdag. Dorpsbewoners van Huisduinen organiseerden 'Kunst voor Kenia',
een Afrikaanse markt met kunstzinnige hebbedingetjes, veel muziek en als klap op de vuurpijl een
veiling van schilderijen, tekeningen en foto's die door Helderse kunstenaars beschikbaar waren
gesteld. Zelf had ik een stand met kikoi's, uit Kenia afkomstige veelkleurige doeken, die
oorspronkelijk bedoeld zijn als kleding, maar ook heel bruikbaar als tafelkleed, wandversiering,
babydraagdoek en dergelijke. Door de hele stad waren prachtige posters verspreid, ook al weer door
enthousiaste vrijwilligers, en tamtam via de Helderse Courant en weekbladen deed de rest. Over
belangstelling hadden we niet te klagen! We mochten gratis beschikken over het dorpshuis en ook de
drank en hapjes waren gesponsord. Al die belangenloze medewerking en de inzet van een grote groep
vrijwilligers hebben voor een geweldig succes gezorgd.
Daarmee was de koek in Huisduinen nog niet op. Tijdens een jaarvergadering werd op de bar een
collectebus geplaatst. Een gedeelte van de jaarlijkse rommeltjesmarkt in het dorpshuis was eveneens
voor het ambulanceproject.
Heel wat activiteiten hebben dus voor dit mooie resultaat gezorgd! Niet te vergeten de Helderse
bedrijven, particulieren en SOK-donateurs, die speciaal voor dit doel een bedrag hebben gestort.
Intussen ben ik terug van mijn reis naar Kenia, o.a. voor de aanschaf van de ambulance.Bea en ik
hebben in Nairobi een ochtend besteed aan het zoeken naar occasions. Het zijn uit Japan
geïmporteerde auto’s, gemiddeld vijf tot zeven jaar oud, met veel kilometers op de teller. De prijs
hiervan komt overeen met het gesponsorde bedrag. Dan moet de auto nog omgebouwd worden tot
ambulance.

In vergelijking met twee jaar geleden zijn de wegen nog slechter, onvoorstelbaar: enorme kuilen in het
wegdek, veel niet geasfalteerde wegen, ook met kuilen en veel opwaaiend stof. Aangezien de
ambulance veelvuldig zal worden ingezet, zal de levensduur van een dergelijke occasion niet van
lange duur zijn!
Toen kwam het aanbod van Bea en Bob om een nieuwe, reeds als ambulance ingerichte bus te kopen:
het resterende bedrag wordt door de farm aangevuld!!. Het gesponsorde bedrag wordt op deze manier
optimaal benut.
Mijn verblijf in Kitale zat er intussen op, zodat ik de aanschaf helaas niet mee kon maken: maar de
AMBULANCE komt!!. Over de aankomst en het in bedrijf nemen, zal ik u zeker op de hoogte
houden!.
Marije Puyenbroek.

Ziekenvervoer op deze wijze is binnenkort verleden tijd.
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