DEC 2015 Van de VOORZITTER
Beste donateurs en andere geïnteresseerden,
Bea Andersen onderscheiden
Tijdens deze decembermaand vol feestelijke activiteiten wil ik
in deze nieuwsbrief nog even terugkijken naar een mooi feest
in oktober. In een fraaie locatie dichtbij Tilburg vierde onze
zusterstichting Elimu Mount Elgon, de stichting die de educatieve projecten van Bea Andersen ondersteunt, haar 10 jarig
bestaan. Het hoogtepunt van dit evenement was de onderscheiding die ons aller Bea ontving uit handen van de wethouder
van Tilburg. Ze werd onderscheiden als ridder in de orde van
Oranje Nassau voor haar enorme verdienste als Nederlandse
tropenarts, gedurende de afgelopen twintig jaar, voor de bevolking in de Kitale regio in West Kenia. Ze heeft deze onderscheiding meer dan verdiend en we zijn er trots op dat we haar
als SOK gedurende vele jaren hebben kunnen ondersteunen.
Ook voor onze zusterstichting Elimu op deze plaats nogmaals
onze gelukswensen en waardering voor wat ze in de afgelopen
tien jaar hebben bereikt. Elders in deze nieuwsbrief kunt u
meer lezen over deze happening.
Geldwerving in 2015
In de vorige nieuwsbrief hebben we kunnen melden dat in
2015 een aantal projecten, waarvoor we in 2014 geld hebben
bijeengebracht, konden worden afgesloten dan wel in gang
gezet. Vier nieuwe huizen voor de staf van de kliniek konden
worden gebouwd, een processor voor het röntgenapparaat kon
worden aangeschaft en het tandenpoetsproject werd opgestart
en krijgt gedurende heel 2015 haar vervolg. Binnenkort kan
een nieuw boorapparaat voor de tandheelkundige afdeling
van de kliniek worden aangeschaft. Ook de nieuwe projecten
waarvoor we nu geld aan het werven zijn, zijn in de vorige
nieuwsbrief uitvoerig beschreven. In het kort nogmaals genoemd: bouw van weer vier huizen; het thuiszorgproject en de
upgrade van het meubilair voor de kliniek en diverse onderhoudsactiviteiten. Het thuiszorgproject is vooruitlopend op de
nog binnenkomende gelden intussen opgestart. Diverse vermogensfondsen zijn benaderd voor een bijdrage. Ook andere initiatieven worden ontplooit. Als voorbeeld zij genoemd de viering van de 70ste verjaardag van één van onze bestuursleden
die een kleine e 3.000 opbracht. Heeft u ook iets te vieren
en wilt u uw gasten niet een cadeau voor uzelf vragen? Denkt
u dan ook eens aan dit goede voorbeeld. We ondersteunen uw
initiatief graag met foldermateriaal en dergelijke. Wilt u ons
en daarmee Bea helpen met het realiseren van bovengenoemde
projecten dan zien we graag uw bijdrage tegemoet. Elders in de
nieuwsbrief vindt u onze bankrekening. Alvast heel veel dank!

Nieuws vanuit de projecten in Kenia

Kleine wasjes, grote wasjes!
De wasserette van de kliniek heeft de door SOK gedoneerde
wasmachine in gebruik genomen. Dit maakt het werken veel
makkelijker voor Elizaba. Zij zorgt onder andere voor schoon
beddengoed voor de patiënten.
De röntgenafdeling heeft een nieuwe radioloog, Olivia Cherotich.
Door de vernieuwde faciliteiten is ze nu in staat per maand een
gemiddelde van 45 patiënten te zien.
De orthopedische werkplaats heeft dit jaar flink meer patiënten
kunnen behandelen, Dit mede dankzij de nieuwe apparatuur die
geïnstalleerd is waaronder de nieuwe oven die door SOK is gedoneerd. En door een nieuwe medewerker (Wycliffe Okoth) en door
de toegenomen bezoeken aan kleine tehuizen voor gehandicapte
kinderen. Op dit moment bezoekt de orthopedische werkplaats 5
kleine kindertehuizen in de buurt met 131 kinderen.
Het thuiszorgproject is tot op heden zeer succesvol geweest en
veel patiënten verwelkomen het initiatief. 39 patiënten worden
regelmatig bezocht. Met vaak wel uitdagingen zoals wegen die
slecht begaanbaar en huizen die slecht bereikbaar zijn.

Lokale informatie
De beste informatie over wat er met uw bijdrage gebeurt kunnen de lokale medewerkers in de medische zorg u geven. Daarom ook in deze nieuwsbrief weer wetenswaardigheden geschreven door de medische staf ter plaatse.
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en ontvangen graag uw op- of aanmerkingen of vragen over onze activiteiten en die van de staf in Kenia. Om de kosten te drukken,
zouden we u willen vragen, voor zover u dat nog niet gedaan
heeft, uw e-mailadres door te geven aan irma.honing@sokitale.nl zodat we u de nieuwsbrief digitaal kunnen toesturen.
Alvast dank.
Tot slot wil ik u namens het SOK bestuur fijne feestdagen en
alvast een voortreffelijk 2016 toewensen. Mag SOK ook in 2016
weer op uw steun rekenen?
Namens het SOK bestuur, Chiel Ribbens – Voorzitter

Fijne Feestdagen!

NIEUWSBRIEF
SOK feliciteert Bea Andersen
& Stichting Elimu Mount Elgon
16 oktober 2015, een dag die de geschiedenis in gaat als een bijzondere dag! Stichting
Elimu Mount Elgon, die de onderwijsprojecten van Bea ondersteunt vanuit Nederland,
bestaat dit jaar 10 jaar wat gevierd werd op
een prachtige locatie in Heukelom. In die
10 jaar heeft de Mount Elgon Trust van Bea
mede door de enorme inzet en betrokkenheid
van Elimu ontzettend veel bereikt zoals de
bouw van Andersen Nursery School, de renovatie van de Primary School in Chepchoina,
het opzetten van Andersen High School, de
bouw van de huisjes voor leraren, de bouw
van een Special Needs Home, het opzetten
van de ambachtsschool en zo kunnen we nog
wel even doorgaan. Kortom, Elimu heeft in
die 10 jaar dat ze bestaat zich met hart en
ziel ingezet de Trust te helpen om de lokale
bevolking in Chepchoina en omstreken te
voorzien van goed onderwijs. Ook te noemen
valt bijvoorbeeld het internaat, wat leerlingen die van ver komen de mogelijkheid
geeft om doordeweeks te overnachten op
het terrein van de school. Voor de financiële
ondersteuning van de projecten in Kenia
heeft Elimu in 2008 de winkel Tante Pollewop geopend die door vrijwilligers wordt
gerund. Tante Pollewop is een winkel in gebruikte kinder- en dameskleding in Tilburg
waarvan de opbrengst van de winkel geheel
ten goede komt aan de projecten in Kenia.
Een prachtige eerste 10 jaar wat SOK betreft
en daarom wil zij Elimu feliciteren met haar
jubileum!

Naast het 10-jarig
bestaan van Elimu was
er die dag nog een
absoluut hoogtepunt,
namelijk de Koninklijke onderscheiding
voor Bea Andersen. Bea kreeg deze
onderscheiding vanwege haar jarenlange
ontwikkelingswerk in
de regio Chepchoina
in Kenia waar ze zich
volledig heeft ingezet
voor de lokale bevolking op het gebied van medische voorzieningen en educatie. De onderscheiding werd
uitgereikt door Locoburgemeester Marcella
Hendrickx.
Woorden in haar begeleidende speech waren
onder andere:
“In onze westerse wereld staan we er niet
bij stil hoe rijk we zijn met alle goede basisvoorzieningen die wij hier hebben. Voor ons
een vanzelfsprekendheid, voor de mensen in
Kenia een utopie. Door uw goede werk zijn ze
bereikbaar geworden” en “Mensen als u maken het verschil in de maatschappij. Mensen
als u maken de wereld een stukje mooier”.
SOK wil Bea nogmaals van harte feliciteren
met haar Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!

Nieuwe website SOK
We hebben u al eerder verteld dat
we op de achtergrond hard bezig zijn
met een nieuwe website voor SOK.
Op dit moment nadert het einde en
de lancering van de nieuwe website!
Naar verwachting is de nieuwe website eind december 2015 klaar! U
kunt ons dan weer vinden via

www.sokitale.nl!

Bedankt!

Het team van de kliniek wil u graag bedanken voor uw
ondersteuning en wensen u een voorspoedig 2016 toe!
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Tandenpoetsprogramma
Geoffrey is de lokale projectmanager die zich inzet voor het tandenpoetsprogramma. Ondermeer voor SOK heeft hij een rapport geschreven over de resultaten tot nu toe. In de eerste periode van
2015, in februari, is er begonnen met het geven van voorlichting over mondgezondheid aan de kinderen. In de tweede termijn
leerden de meeste kinderen hoe, waarom en wanneer zij hun tanden moeten poetsen. Zoals we allen waarschijnlijk al wisten, hadden
de meeste kinderen nog nooit hun tanden gepoetst. Om deze reden
werd in de laatste periode aandacht besteed aan hoe men moest
poetsen, omdat de meeste kinderen niet eens wisten hoe ze de
tandenborstel moesten vasthouden.
Hieronder vindt u een overzicht van het materiaalgebruik van de
tandenborstels en tandpasta op de Andersen Primary School
Groep
‘Baby Class’
‘Middle Class’
Speciaal Onderwijs
‘Pre-Unit’
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6
Klas 7
Klas 8
TOTAAL

Aantal kinderen
85
86
20
87
94
92
92
97
87
75
81
58
954

Aantal tandenborstels
85
86
20
87
94
92
92
97
87
75
81
58
954

Per klas/per dag			
Per klas/per week			
Tweede periode had 14 weken		
Alle klassen per periode (11 klassen en 20 special needs)

Tandenborstels vervangen
20
10
0
12
5
3
2
5
1
1
1
0
60

Totaal aantal tandenborstels
105
96
20
99
99
95
94
102
88
76
82
58
1014

0,5 tubes
2,5 tubes
35 tubes
390 tubes
De volksgezondheidsambtenaar heeft Andersen Primary
School bezocht op 2 september om de omgevingscondities
te inspecteren. Tevens heeft hij de tandheelkundige afdeling in Andersen Medical Center bezocht. Hij was erg onder
de indruk van het programma.
Resultaten tot nu toe
Het zelfvertrouwen van de leerlingen is verbeterd, omdat
de kinderen nu zonder angst en schaamte hun mond durven
open te doen bij het beantwoorden van vragen in de klas.
De relatie tussen de leraren en leerlingen is verbeterd doordat de kinderen nu onder andere dichter bij de leerkrachten
durven te komen om vragen te stellen. Kinderen hebben
geleerd hoe ze hun gebit moeten verzorgen
Bovengenoemde resultaten hebben de motivatie van de
kinderen verbeterd en gezorgd voor betere schoolprestaties.

In gesprek met….
Charles Suruti
In elke nieuwsbrief willen we een staflid van de kliniek laten
vertellen wat hem/haar drijft in zijn/haar vak, wat de doelstellingen zijn en hoe een dag van hem of haar eruit ziet om u
daarmee een kijkje in de kliniek te kunnen geven. In deze
nieuwsbrief praten we met Charles Suruti, hij is apotheker in
Andersen Medical Center.
Wat zijn de uitdagingen voor jou bij Andersen Medical Center?
Soms hebben we geen medicijnen meer op voorraad. De levering van de medicijnen is ook niet erg efficiënt, omdat regelmatig
bestelde medicijnen weer niet op voorraad zijn bij de leveranciers.
Soms krijgen we ook patiënten die zich zeer essentiële medicijnen,
die aan hen zijn voorgeschreven, niet kunnen veroorloven.
Waarom werk je graag bij Andersen Medical Center?
Andersen Medical Center ligt in de buurt van mijn huis en familie.
Dus ik help de gemeenschap waarvan ik ook de achtergrond ken
en begrijp. De kliniek heeft daarnaast een vriendelijke en goede
werkomgeving.
Wat heb je tot nu toe bereikt?
Ik kan nu de medicijnen controleren op de verpleeg- en de behandelkamers. We hebben ook de medicijnen nu gescheiden van de
uitgifte van de apotheek, zodat we alles beter kunnen controleren.
Wil je iets belangrijks met ons delen
of heb je een interessant verhaal?
Er was eens een incident waarbij een patiënt naar het ziekenhuis
werd gebracht met een slangenbeet en er was geen antigif in de
apotheek. Tegelijkertijd waren de wegen erg slecht vanwege de
weersomstandigheden. We hebben eerste hulp moeten verlenen en
al het mogelijke gedaan om de patiënt naar de stad te brengen.
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Mijn toekomstplan is om te proberen de apotheek verder te automatiseren zodat we makkelijker kunnen controleren en efficiënter
kunnen werken.

Wilt u de SOK steunen?
Voor uw financiële bijdrage is ons
rekeningnummer:
NL87INGB 0007696568

t.n.v. Stichting Ondersteuning Kitale
te Hilversum.
(niet de afkorting SOK gebruiken)
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