
  

      TT KERSTWENS-NIEUWSBRIEF TT 

          Wij wensen u fijne kerstdagen 

EN ALLE GOEDS IN GOEDE GEZONDHEID voor 2023 

 

 

Wij danken alle sponsoren en vrienden voor de 

steun en support in 2022, want zonder uw hulp 

kunnen wij onze activiteiten niet realiseren!  
 



TT NIEUWSBRIEF december 2022 TT 

Wij willen u graag een overzicht bieden van onze activiteiten in 2022. De jaarlijkse reis van 
onze voorzitter is noodzakelijk om onze banden warm te houden, om controle uit te voeren 
op onze investeringen en de laatste nieuwbouw/renovatie met de aannemer te inspecteren. 
Ook om vragen en verdere toekomstplannen vanuit de Self Help Groups, Staff Health 
Centre, scholen, de lokale besturen, the community en andere verantwoordelijke personen 
o.a. bij the Government en C.B.O. te bespreken.  

ACTIVITEITEN 2022: 

- Albinokinderen 
- Laptop project 
- Health Centre Renovatie. Nieuwe motor-ambulance. Nieuwe Shade 
- Albino House Renovatie 
- Leso project 
- Climate change en start KWAGI 
- Container / School bank project 
- Keniadagen 2022 

# ALBINOKINDEREN en RENOVATIE  

 

Het Albino House werd aan de buitenkant geschilderd, kreeg 2 nieuwe “steel doors” in de 
slaapzalen en nieuw gaas in alle ramen. Het Kwale Eye Centre komt enkele keren per jaar 
tijdens hun out-reach activiteit, om de ogen van de kinderen te checken. Alle kinderen 
kregen een E-Reader. Het voordeel hiervan is dat ze de letters kunnen vergroten wat het 
lezen voor hun makkelijker maakt. 

# LAPTOP PROJECT 

Op Mkilo Primary is begin 2022 het laptopproject gestart. Het gaat erg goed. De kinderen 
ervaren dat deze vaardigheid hen veel kan brengen. De computerdocent is enthousiast over 
de positieve inzet van de kinderen en hun vaardigheden. Sommige zijn écht erg goed en 
willen doorgaan in de ICT. Op Kibandaongo Primary had de start vertraging, omdat het 
wachten was op stroom. Nu is er stroom aangelegd en gaat ook hier het project van start 



.   

# HEALTH CENTRE 

Het was weer een bijzondere tijd, 2 weken op het Health Centre in oktober. Samen 
leven met de Kenyanen, heel veel meetings, Kenyaans eten en ’s avonds bij het 
kampvuur verhalen vertellen. Ik bracht veel medische (hulp)middelen mee en alle 
Staff leden kregen een Hollandse draagtas cadeau. Dit jaar was extra speciaal 
omdat in de 2e week, Yannick van Lith, ons nieuwe bestuurslid, en zijn vrouw 
Janneke, arriveerden in Kibandaongo.  

                                                           

              

   



Samen hebben wij de RENOVATIE van het HEALTH CENTRE geïnspecteerd. 2 
Staff Houses én de Delivery Wing kregen een nieuw dak, tevens kregen deze 
gebouwen nieuw gaas in alle ramen en werden deze gebouwen geschilderd. De 
toiletten zijn geschilderd en twee kleine concrete tanks zijn van binnen hersteld en 
geschilderd. Ook is er een nieuwe poort geplaatst. Er waren gebreken aan de stalen 
dakplaten op andere Staff Houses, dit was niet gerepareerd omdat er geen ‘roof 
nails’ en hamers waren. Dit hebben wij gekocht en alles is gerepareerd.  

 # NIEUWE SHADE. In oktober werd dankzij sponsoring van Tivolifonds Tilburg, een 
nieuwe toekomst bestendige Shade, met watertank, gebouwd op het Health Centre. 
Hij is prachtig! 

   

Omdat de oude motorbike echt versleten was is er een NIEUWE MOTOR 
AMBULANCE gekocht voor het Health Centre.   

  



Al snel bleek dat er gebrek was aan specifieke medicatie (Bilharzia, antipsychotica) 
en aan water. De medicatie is gekocht in Mombasa en een extra truck met 10.000 
liter water werd besteld en ’s avonds in het donker geleverd.  

 

Yannick heeft met de aannemer het oude (1e in dit gebied) Dispensary gebouwtje uit 
1964 onderzocht (dat nu als kantoor wordt gebruikt), we gaan kijken of we dit kunnen 
renoveren. 

     

 

Janneke, die oogarts is, heeft 70 patiënten gezien in 2 dagen op het Health Centre! 
Ook zijn we naar het Eye Centre in Kwale geweest, naar Kinango Hospital en naar 
het General Coast Hospital in Mombasa, om samenwerking te bekijken. 

   

    



De H.C. Laptop functioneert goed en wordt continue gebruikt! Alles wordt nu 
vastgelegd en bewaard. Bij wisselingen van personeel, is alles aanwezig en goed te 
vinden. 

 

# LESO (Omslagdoeken) PROJECT 

     

Dankzij een mooie gift van Soroptimistclub Tilburg konden wij met dit Leso project 
doorgaan. Leso’s voor de pas geboren baby’s omdat de moeders vaak oude en vuile 
doeken meebrengen om de baby’s in te wikkelen. Nu krijgen de baby’s een mooie 
nieuwe omslagdoek. De moeders zijn er erg blij mee. Ook krijgen de moeders een 
bord pap na de bevalling. 

# CLIMATE CHANGE, KWAGI 

Helaas is het de laatste jaren té droog in ons gebied. In 3 jaar tijd heeft het eigenlijk 
niet goed geregend. Tijdens de regentijden komt er slechts een enkel klein buitje. De 
capaciteit van de DAM’s (grote spaarbekkens voor regenwater opslag) is erg groot, 
maar de eerste Dam staat helemaal droog en de tweede DAM heeft nog wat water. 
Van ver komen ze hier nu water halen. Het vee en mensen sterven van de honger, 
want geen water is geen voedsel. Na overleg met de County en de Governor kregen 
wij een toezegging dat de 2e Dam uitgediept en vergroot gaat worden.  

In januari van dit jaar is de KWAGI (Kibandaongo Women Agriculture Group 
Initiative) opgericht. Een landbouwgroep van 100 vrouwen. Ze zijn door ons 
geschoold en voorzien van alle gereedschappen om het land te bewerken. Ze kregen 
ook de eerste zaden van ons. Ze werken heel hard. Hun landbouwgebied ligt vlak bij 



de Dam, zodat water aangevoerd kan worden. De eerste oogst is binnen gehaald. 
Hopelijk gaat dit een goed verdienmodel worden voor deze vrouwen. 

 

   

 

De nieuwe Governor Madame Fatuma Achani vindt ons vrouwenproject KWAGI een 
erg goed initiatief en beloofd een bezoek aan de groep te brengen. 

 

# CONTAINER NAAR KENYA / PROJECT SCHOOL BANKS 

In 2021 werd ons een gedeelte van het school inventaris van de ‘Rooi Pannen’ 
aangeboden, i.s.m. de sponsor Aarts & Co en Lionsclub Regte Hei de is alles eind 
januari 2022 in een grote container geladen en in februari is deze verscheept naar 
Mombasa. Door de wereld wijde crises in het containervervoer werd deze actie 
helaas veel duurder dan gepland. Onze transporteur in Mombasa heeft de gehele 
inhoud naar Mkilo Primary School gebracht en van daaruit hebben alle 7 scholen hun 
meubilair opgehaald (ook door de leerlingen, te voet!). Samen met Yannick en 
Janneke heb ik al deze, 7 armste scholen in ons gebied, bezocht (een dagje op de 
motor!) en ze zijn er zo blij mee!  



       

     

               

Het Tilburgse schoolmeubilair in de Kenyaanse klaslokalen. 

 

# KENIADAGEN 2022 IN TILBURG 

Dit jaar organiseerde onze stichting 3 dagen, in de Raadzaal van het gemeentehuis 
te Tilburg, voor alle (85) gecertificeerde stichtingen, die vanuit Nederland actief zijn in 
Kenia.  

De Keniadagen 2022 waren bedoeld als contactdagen, om expertise te delen, 
krachten te bundelen, elkaar te versterken, te leren van elkaar én te netwerken, voor 
Kleine Goede Doelen Organisaties (ANBI/CBF) die betrokken zijn bij 
maatschappelijke projecten in Kenia. 



Wij organiseerden 2 dagen met 4 gespreksrondes. Onderwerpen waren: Landbouw 

Veeteelt en Water, Gezondheidszorg, Onderwijs en Geld en ondernemerschap. De 

3e dag was plenair met dagvoorzitter Dr. Sara Kinsbergen. Ook de Keniaanse 

ambassadeur was aanwezig.  

Voor verslag zie onze website. 

 

    

    

      

       

    
Door het grote succes van deze eerste Keniadagen, zullen deze dagen in 2023 een 

vervolg gaan krijgen. 

 



Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.medischcentrumkenia.nl 

 

Lout Molkenboer, voorzitter  

Hans Melissant, penningmeester  

Jan Melis, secretaris 

Yannick van Lith, algemeen bestuurslid 


