2008-2020

Voorwoord

With a little help
from our friends

Middels dit boekje willen wij graag laten zien wat er de afgelopen 12 jaar door ons is verwezenlijkt in
Kibandaongo. Vele sponsoren, zowel bedrijven als particulieren, hebben ons geholpen om dit mogelijk te maken.
Hiervoor zijn wij enorm dankbaar want zonder deze hulp, kunnen wij niets.
Wanneer ik in Kenya ben, leg ik altijd duidelijk uit dat ik dit niet zou kunnen doen zonder alle mensen die ons een
warm hart toedragen en onze stichting steunen.
Heel veel dank daarvoor!!
Hoe ben ik nu terecht gekomen in zo’n afgelegen en arm gebied in Zuid-Oost Kenia?
Een vriendin heeft in Kenya een project lopen voor dove kinderen en zij heeft me gevraagd om met haar mee te
gaan. Eenmaal op reis in Kenya ontmoette ik Salim Mwachondo. Hij is de arts van een kleine dispensary in
‘the middle of nowhere’. Ik ben bij hem op bezoek gegaan en ik schrok ervan wat ik daar aantrof. Zijn
bedieningsgebied is 600 km². Omdat hij geen vervoer heeft, moet hij alles op de fiets of te voet doen.
De cementen watertank die er staat is lek dus het water dat opgevangen wordt, vloeit meteen de grond in.
Alles wat ik daar heb gezien, heeft mij aan het denken gezet. Ik moet iets kunnen betekenen voor die mensen.
Aangekomen in Nederland heb ik een brief opgesteld en verstuurd naar 200 vrienden, familie en kennissen.
Hierin heb ik gevraagd of ze mij wilde steunen om een off-road motor te kopen en de watertank te laten
repareren. Dankzij de vele giften heb ik dit plan kunnen realiseren.
En dit was het begin van iets wat ik niet had voorzien.
Nu 13 jaar later staat er echt iets moois. De kwaliteit van de medische zorg is verbeterd
én er is ontwikkeling op velerlei gebied.!
In 2011 heb ik Stichting Kibandaongo opgericht. Wij zijn actief op gebied van:
• Medische zorg
• Huisvesting
• Werkvoorziening
• Scholing
• Veiligheid
Een belangrijk aandachtspunt is de opvang van de Albinokinderen tijdens de schooltrimesters,
die zoals u wellicht bekend een ernstig bedreigde bevolkingsgroep vormen.
Doelstelling Stichting Kibandaongo:
• Het medisch centrum financieel en materieel ondersteunen zodat het op een doelmatige, kwalitatieve en
hygiënische wijze gerund kan worden.
• Bereikbaarheid van de medische voorzieningen voor alle mensen in het gebied Kibandaongo.
• Ondersteuning bij noodzakelijke voorzieningen op arbeidsmatig en educatief gebied zodat
de kwaliteit van leven verbetert.
• Uiteindelijk een goede basis, waarop de bevolking zelfstandig verder kan ontwikkelen.
Hopelijk geeft dit boekje u een mooi overzicht wat wij met behulp van alle lieve mensen hebben
kunnen bereiken in de afgelopen 12 jaar!
Namens Stichting Kibandaongo

Lout Molkenboer–Kleintjes (voorzitter)

“Arm, afgelegen en erg droog,
maar wat een power
hebben deze mensen”
							
Lout

2008

Juni 2008:

In juni 2008 ben ik voor het eerst naar het gebied Kibandaongo gereisd. Het valt me op hoe enorm afgelegen,
droog en arm het hier is. Er zijn geen voorzieningen; geen water, geen elektriciteit, geen wegen en de bevolking
heeft geen bron van inkomsten. Het enige wat er staat is een klein, primitief Primary Schooltje, dat is gemaakt
van hout en leem. In 2004 is er een stichting geweest die hier een kleine Dispensary met een huisje voor de arts
heeft gebouwd. Ook plaatsten zij een cementen watertank die het regenwater op zou moeten vangen.
Helaas is hier geen onderhoud meer aan gepleegd waardoor de gebouwen vervallen zijn en de watertank niet
meer gebruikt kan worden door een lekkage.
Het bedieningsgebied voor de Dispensary is 600 km² en omdat de arts geen vervoer heeft,
moet hij alles op de fiets of te voet doen.
Eenmaal terug in Nederland aangekomen, ben ik een wervingsactie gestart onder vrienden met als doelstelling:
de watertank laten repareren en een off-road motor kopen voor de Dispensary.
Toen ik hiermee startte, was het nog niet mijn intentie om van deze Dispensary een project te maken…

Mombassa

Dokter Salim Mwachondo

2009

2009
“Blije mensen
door start ontwikkeling
op medisch gebied”
							
Lout

Vanaf het hotel ‘Baobab-KoleKole’ in Diani reis ik via Ukunda, door de Shimba Hills (het olifanten gebied) naar
Kwale. In Kwale doe ik boodschappen voor mijn verblijf in Kibandaongo: veel flessen en jerrycans gevuld met
water, aardappels, groenten, kruiden, fruit, rijst, bonen, olie, koffie en suiker. Ik ging er per slot logeren en wilde de
arts niet op kosten jagen. Daarna reis ik door naar Kibandaongo. Bij aankomst staan er kleurrijk geklede, dansende
vrouwen. De mannen maken met zeer primitieve instrumenten muziek, erg hartverwarmend om te zien!
Onze cadeaus worden uitgedeeld en de kinderen vliegen als gekken op de tennisballen af. De voet- en
volleyballen zijn ook zeer welkom en de kids gaan er direct mee spelen. Na alle festiviteiten vertrekken mijn
Nederlandse mede ontwikkelingswerkers/vrienden weer richting hun hotel aan de kust. Ik blijf alleen achter in
‘the middle of nowhere’. Erg spannend voor mij, want er is nog geen telefonisch bereik dus ik ben echt afgesloten
van alles. Ik slaap bij een Moslim man in huis, ’s nachts is er een vrouw die bij mij blijft en naast mij op een doek
op de grond ligt.
Dokter Salim leerde mij hoe ik moest leven in dit onherbergzame gebied. Hij liet me zien en meemaken hoe hij
werkte op de Dispensary en Outreach (consultatie- vaccinatie programma’s) in dit zeer afgelegen en arm gebied.
Dit alles zonder wegen, water en stroom. De arts had hulp van enkele TBA’s (Traditional Birth Attenders), die hun
kennis verkregen van moeder op dochter. De bevallingen in de hutten verliepen onhygiënisch en ondeskundig,
het sterftecijfer was erg hoog. De arts zou graag een Delivery Wing opzetten bij de Dispensary, zodat de
bevallingen veilig en deskundig zouden verlopen en kinder- en moedersterfte zouden dalen. Helaas hadden zij
hier geen financiële middelen voor en het gouvernement steunde ook niet. Dus ging ik aan de slag in Nederland.

Activiteiten:

• Reparatie cementen watertank inclusief coating
• Off-road motor voor de arts

• Bouw eerste gedeelte van de Delivery Wing (verloskundige afdeling): 2 behandelruimtes
• 20 augustus 2009 is een belangrijke datum omdat Community Health Workers (C.H.W.) wordt opgericht onder
de naam “Afya Kwa Yamii”. Dit betekent: gezondheid eerst, de rest volgt.
Zij worden geregistreerd bij het “Department of social development” in het Kinango District.
Er zijn 35 Community Health Workers die de werkzaamheden ondersteunen
op de Dispensary en in de 19 Villages.
Ze worden getraind door de arts
en doen dit geheel vrijwillig.

Facts & Figures
2009

Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

23.295
23.295

Belangrijkste sponsoren

Tivolifonds
Engelhart BV
Vincentius
Ronde tafel

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

21.895
21.895

Belangrijkste uitgaven

Off road motor
1e deel Dellivery Wing
rep.cementen watertank

Verhouding doelbesteding /
100%
totale ontvangsten
Algemene reserve

8.405

2010

2010

“Ondanks mijn gebroken enkel,
trots op openingen van
Delivery Wing, toiletblok,
Nurse House, Albino House
en Primary School.”
Lout
							

Bij mijn aankomst in oktober 2010, samen met Nederlandse vrienden/ ontwikkelingswerkers die mij vergezelden
naar Kibandaongo, lopen de vrouwen dansend om ons heen op tromgeroffel en fluitjes. Salim Mwachondo, de
arts van de Dispensary, ontvangt ons en we lopen direct naar de nieuwe gebouwen. The Delivery Wing,
The Nurse House, een nieuw toiletblock en de drie gerenoveerde toiletten worden geopend middels het
doorknippen van een draad. Ook zijn er nieuwe solar panels met elektriciteitsnet en een extra watertank van
10.000 liter. Ik krijg een rondleiding en alles ziet er echt fantastisch uit! Enige dagen later wordt de Primary school
en het Albino House officieel geopend. Bijzonder was dat de Keniaanse televisie aanwezig was.
’s Morgens vroeg wordt het vanaf 06.00 uur al druk in de omgeving. Vrouwen lopen met lege jerrycans en hun
kinderen op de rug en aan de hand, om water te gaan halen. Ook komen er al veel schoolkinderen langs.
Iedereen lacht en groet me als ik met mijn gebroken enkel buiten het huisje aan een kopje koffie zit. Ik bezoek
tijdens mijn verblijf veel bewoners in hun hutten, iedereen is ontzettend gastvrij. Ik heb met verschillende
comités vergaderd: Health Committee, Village Committee en het Community Health Workers Committee. Met
deze comités heb ik teruggekeken naar het afgelopen jaar, de huidige ontwikkelingen besproken, problemen die
ze ervaren in hun werk besproken én naar de toekomst gekeken. Naar de toekomst kijken
betekent voor mij dan meestal: nieuwe sponsors zoeken om hun plannen te gaan verwezenlijken.
Wat mij opvalt tijdens mijn verblijf op de Dispensary, is dat er 24/7 patiënten komen, dokter Salim heeft nooit
rust. Eens in de twee weken gaat hij naar zijn gezin dat in Mombasa woont. Het werken in de Dispensary blijft
bijzonder. De ochtend start met poetsen door de medewerkers van de Dispensary, dit zijn écht toppers! Ik zie
veel jonge moeders met hun baby’s en kinderen, veel pre- en postnatale controles, bevallingen, vaccineren,
(kleine) medische ingrepen en heel veel flink zieke mensen (Malaria, Bilharzia, TBC, HIV en Aids). De Community
Health Workers laten zich allen testen op HIV als voorbeeld voor de gemeenschap en ik sluit me bij hun aan, nu
maar hopen dat de bevolking dit voorbeeld volgt.
Gelukkig kan ik een klein steentje bijdragen aan de ontwikkeling.

Activiteiten:

• Bouw tweede gedeelte van de Delivery Wing (verloskundige afdeling)
• Bouw van een nieuw toiletblock met 4 toiletten
• Bouw Primary School
• Bouw Albinohouse
• Renovatie van drie bestaande toiletten
• Renovatie aan het Nurse House
• Aanschaf Solar panels
inclusief aanleg elektriciteitsnet
en een watertank

Facts & Figures
2010

Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

85.750
109.045

Belangrijkste sponsoren

Lionsclub Regte Heide
Cordaid
Wilde Ganzen

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

85.750
107.645

Belangrijkste uitgaven

Primary school
Albino House
Nurse House
2e deel Delivery Wing

Verhouding doelbesteding /
100%
totale ontvangsten
Algemene reserve

8.405

2011

2011
“Heb geleerd dat ‘Pole Pole*’,
erg goed is voor mij!”
Lout
							

Dokter Salim Mwachondo belt me om te zeggen dat het flink regent in Kibandaongo waardoor de normale route
onbegaanbaar is, hierdoor moeten we een eind omrijden over Mtaa. De rivieren staan ineens erg hoog en de
wegen (zandpaden) bestaan uit vreselijke modder, losse stenen en flinke kuilen “Slippery slow!”.
Uiteindelijk arriveren we in Kibandaongo en al ruim een kilometer voor de Dispensary wacht de lokale zanggroep
‘Simba Mwendapole Dance’ ons op en trakteert mij en mijn Nederlandse vrienden op een geweldige
performance! Ze zingen en dansen voor ons busje uit naar de Dispensary. Na de opening van ‘the Laboratory’ en
‘the Shade’ krijgen we nog vrolijke Keniaanse muziek en dans voorgeschoteld in de nieuwe Shade.
Ook de container is, na veel moeite, op tijd gearriveerd. Deze zit vol met onder andere medische artikelen, sporten spelmateriaal, voetbalshirts en rugzakken. Hierna vertrekken mijn Nederlandse vrienden terug naar de kust
en ik blijf twee weken in Kibandaongo.
Tijdens mijn verblijf heb ik veel mensen gesproken en in hun hutjes bezocht. Daar heb ik ‘genoten’ van al het lekkers
dat ze voor me klaar maakten en geluisterd naar de verhalen die ze mij vertelden. Het is ongelooflijk hoe armoedig
deze bevolking leeft en woont, maar ondanks dat zijn ze altijd vrolijk en hebben zij een lach op hun
gezicht! Ook heb ik de arts geholpen, met name ‘s nachts tijdens de bevallingen, bijzonder om te mogen assisteren.

Activiteiten:
• Bouw Shade
• Bouw Laboratorium

• Dak van de cementen watertank vernieuwd
• Container verscheept

• Aanleg 4 extra solar panels met aanvullend netwerk en lampen voor Laboratorium en Shade
• Butagas koken in ‘dokters house’ gestart
• ‘Afri-Pads committee’ opgericht (microkrediet)
• ‘Water committee’ opgericht
• ‘DAM project committee’ opgericht
• Extra ondersteuning weeskinderen in Dudu Village

Actie:

• Tilburg Ten Miles
’Zorgvlied rent voor Kenia’
netto opbrengst € 11.317,--

*“Slowly, slowly.” Everything is pole pole in Africa.

Facts & Figures
2011
Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

33.460
142.505

Belangrijkste sponsoren

Tivolifonds
Tilburg Ten Miles
Kiwanis
Engelhart BV

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

24.619
132.264

Belangrijkste uitgaven

Laboratorium
Zonnepanelen
Shade
Container

Verhouding doelbesteding /
100%
totale ontvangsten
Algemene reserve

17.246

2012

2012
“Wat mooi toch,
dat men in Nederland rent
voor fietsen in Kenya!”
							
Lout

Mijn aankomst op 8 oktober 2012 bij de Dispensary in Kibandaongo is weer hartverwarmend. Zang, dans,
omhelzingen, handen schudden en uiteindelijk de opening van de nieuw gebouwde openbare toiletten én het
hekwerk met de mooie poort, het ziet er allemaal geweldig uit! De compound is schoon en opgeruimd. Ik ben
trots op the staff, the contractor, alle committees én de bevolking!
Op de eerste avond komen de twee night guards, gewapend met pijl en boog en machete, ik voel me weer
veilig. Na een Hollands sigaretje gaan ze hun kampvuur voor de nacht maken. Ik ga mijn bed (in het voorraadhok)
in orde maken en mijn bush avontuur kan beginnen! De eerste ochtend zit ik om 05.30 uur buiten en geniet van
de tropische geluiden, de stilte en de mooie natuur. The Chairman (voorzitter) van het Health committee
komt mij een kip brengen als welkomstgeschenk.
De Community Health Workers (nu 45) houden een seminar in the Shade onder leiding van trainer James. Het
onderwerp luidt: preventive HIV/AIDS en Dhiarree/ Bilharzia.
Op 15 oktober 2012 is het ´Global Hand Washing Day´, hier wordt veel aandacht aan besteed. De Community
Health Workers moeten dit doorgeven aan alle huishoudens die ze bezoeken.
Mijn netwerk in Kenya begint te groeien, ik heb afspraken met Mr. Ngala Districts Public Health Nurse, Mr. Kiara
Districts Health Administrator, Mr. Mwinga Districhts Nurse Facility Management.
Conclusie: Meer bevallingen zijn noodzaak, zodat er meer verpleegkundigen aangesteld kunnen worden. Ook
moet meer gebruik worden gemaakt door de omgeving van het laboratorium waardoor een upgrade naar
‘Health Centre’ in de toekomst kan worden gerealiseerd.
Ik heb een gesprek gevoerd met Dr. Makenzi Districts Medical Health Officer. Hij is erg enthousiast over onze
Dispensary en hij bedankt me voor alle goede acties. In het Gouvernementsgebouw spreek ik
Mrs. Komen District Officer of Administration over de toestand van de bruggen en wegen.
Mr. Okello Commissionairy of Gouvernement wil ons graag ontvangen, dat was een verrassing!
Na het voorstellen en wat uitleg over mijn werk hebben we gesproken over de kapotte bruggen en wegen en
het verlengen van het elektriciteits- en waternetwerk. Mr. Okello is erg enthousiast over wat er gebeurd is in
Kibandaongo de afgelopen jaren én wil ons graag steunen.

Activiteiten:

• Bouw openbare toiletten (buiten de compound)
• Bouw degelijk hekwerk rondom de compound
met veilige poort
• Verlichting op hekwerk en poort
• Vijf nieuwe deurposten voor de Dispensary
en een voor het doktershuis
• Aanleg waterpomp met flexibele buizen
bij de DAM
• Aanschaf vervoersmiddelen:
25 fietsen voor Community Health Workers

Actie:

• Tilburg Ten Miles
’Zorgvlied rent voor Kenia’
netto opbrengst € 4.240,--

Facts & Figures
2012
Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

37.594
180.099

Belangrijkste sponsoren

Tivolifonds
Tilburg Ten Miles
Kiwanis

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

37.337
169.601

Belangrijkste uitgaven

Hekwerk
Dudu Orphans / Kiwanis
Fietsen
Toiletten

Verhouding doelbesteding /
100%
totale ontvangsten
Algemene reserve

17.503

2013

2013
“Diep onder de indruk
en een prachtige
ervaring”
							
Hanneke En Michel*

Dit jaar gaan Michel en Hanneke Deneef 10 dagen met mij mee. Zij hebben het Chicken House in Dudu Village
gesponsord. Dokter Salim geeft aan dat het goed loopt op het medisch centrum. Soms is het extra druk met de
vaccinatieprogramma’s. Hij moet dan alle kinderen onder de 5 jaar in het gehele gebied vaccineren tegen polio,
mazelen etc. Een aandachtspunt is de vrijgevigheid van Salim, hij laat de mensen heel vaak gratis hun mobiele
telefoons opladen. Dit heeft tot gevolg dat hij te weinig extra inkomsten heeft en geen geld voor noodbenzine!
Hij zal hier aandacht aan besteden en iedereen laten betalen.
In de tweede nacht dient zich een vrouw aan die moet bevallen. Nu blijkt ook hoe effectief de night guards handelen. Zij wekken ons en begeleiden de vrouw naar de Delivery Wing. Tijdens de bevallingen blijkt dat er tekort is
aan van alles: wegwerphandschoenen, navelbindertjes, steriele gazen, ontsmettingsmiddel voor het schoonmaken van de ruimte achteraf, enzovoort. Gelukkig heb ik veel materiaal meegenomen om te gebruiken tijdens
de bevallingen, daar is de arts ontzettend blij mee. Ook de operatieschorten van het Tweesteden Ziekenhuis zijn
zeer bruikbaar. Mijn Waka Waka light is zelfs gebruikt tijdens een bevalling in de nacht.
Er is wel verlichting in deze ruimte maar niet voldoende. De night guards zorgen voor warm water zodat de
vrouwen zich na de bevalling kunnen wassen.
Er zijn nu 19 TBA verloskundigen, één per village. Het blijkt dat deze TBA niet altijd hygiënisch werken, dit is mede
een oorzaak van de verspreiding van HIV. Soms zijn de TBA zelf ook besmet, hier heb ik helaas een voorbeeld van
gezien. Educatie aan deze TBA is dus heel erg belangrijk, zo ook betrokkenheid bij onze Delivery Wing. Gevaar
van thuisbevallingen wordt door onze arts nogmaals benadrukt en hij geeft uitleg aan de TBA. Samen met de
arts bevallingen doen in de Delivery Wing is de beste manier. De TBA geven aan dat zij soms zelf ook weinig te
eten hebben. Ze zijn bang inkomsten te verliezen (vaak in natura in de vorm van een kip of graan-groente) door
bevallingen in de Delivery Wing. Dit wordt een aandachtspunt.
Alle TBA hebben een speciaal T-Shirt gekregen waar ze erg blij mee zijn! Nu zijn ze goed herkenbaar.

Activiteiten:

• Nieuwe goten en steunen aan het Dispensary gebouw met nieuwe cementen ondersteuning tussentank,
naar grote watertank

• 10.000 liter watertank met 6 tappunten en leidingen aangelegd bij de DAM
• 6 extra waterpompen met flexibele buizen en irrigatiekoppen gekocht voor
irrigatie landbouwgebied en vulling van de 10.000 liter tank bij de Dam
• Nieuwe accu’s voor de solar panels en
verbetering elektriciteitsnetwerk
• Oprichting H.I.V. ‘Mealewano Self Help Group’

Actie:

• Tilburg Ten Miles
’Zorgvlied rent voor Kenia’
netto opbrengst € 5908,77

* Hanneke En Michel:

“We zijn diep onder de indruk geraakt van het enthousiasme en de onvermoeibare drive van Lout
om haar verschillende doelen te realiseren. Mensen met elkaar te verbinden, hun leren zelfstandig
te functioneren door te zorgen voor hun eigen voorzieningen en er vooral voor te zorgen dat haar
werk wordt gecontinueerd als ze in Nederland is. Het was een prachtige ervaring waarbij we veel
indrukken hebben opgedaan en trots dat we daar een kleine bijdrage aan hebben mogen leveren

Facts & Figures
2013

Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

18.366
198.465

Belangrijkste sponsoren

Tilburg Ten Miles
Rabobank

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

16.301
185.902

Belangrijkste uitgaven

Dudu Orphans / Kiwanis
Waterinstallatie/pompen
Ringworm treatment

Verhouding doelbesteding /
98%
totale ontvangsten
Algemene reserve

19.568

2014

2014
“It was a
life change experience”
Koen
					

Dit jaar gaat mijn zoon Koen met mij mee. We worden ontvangen door ‘the Staff’ en de bevolking met zang en
dans. Allereerst gaan we naar het Multi Functional House, dat Koen opent middels het doorknippen van een lint.
Het ziet er prachtig uit!
Er verblijven momenteel 8 Albinokinderen in het Albino House. Ze maken het goed en zijn tevreden,
hun schoolresultaten zijn prima. Ze hebben speelgoed gekregen waar ze erg blij mee zijn. De dakgoten en de
watertank worden vernieuwd. De Solarlamp aan de buitenkant doet goede dienst. Masika de Albino Care taker,
kreeg ook een Waka Waka light cadeau.
De Albinokinderen hebben er last van dat de Primary School uit het foodprogram is gehaald. Daar de sponsor
van deze Primary School zich heeft teruggetrokken, hebben wij de Kibandaongo Primary School ook in ons
stichtingsprogramma opgenomen. Samen met Koen hebben we nieuw speel- en spelmateriaal cadeau gegeven.
Het oppompen van de ballen was al één groot feest! Daarna voetballen en gooien met de grote Discs!
De aanleg van het nieuwe hekwerk van prikkeldraad rondom de Schoolcompound is in volle gang.
Alle ouders hebben geholpen door ieder 2 palen (bomen) in te brengen, de contractor ondersteund met
het maken van cement en uitmeten.
Het Waka Waka Project op Kibandaongo Primary School is gestart, dit is een Solar revolving fund. Voorafgaand
aan deze dag is Henri Kimori, van S3C uit Nairobi, al 2 dagen op de Primary School geweest om uitleg te geven
aan leraren en ouders. Vijftig ouderparen, the Head teacher Mr. Nyale, alle leraren, het Waka Waka Committee en
het ouder comité van de school én het Village committee, waren aanwezig. De kick-off was een groot feest.
Sinds kort is er een lokale markt opgezet. Nu er openbare toiletten zijn én wat groenten van het landbouwgebied is dit een erg mooie aanvulling. Ook handelaren van andere gebieden komen op onze lokale markt. Het
Village Committee is verantwoordelijk voor het goede verloop en het opruimen van de rommel na afloop. Zij
moeten ook toezien dat er niets aan het hek van het Medisch centrum wordt opgehangen of vastgemaakt!

Activiteiten:

• Bouw medische verbrandingsoven

• Bouw Multi Functional House, inclusief zonnepanelen voor stroomopwekking
• Aanleg 3 watertaps bij de Dispensary voor de patiënten

• Renovatie Albino House: aanleg nieuwe goten, plaatsen nieuwe watertank en solarlamp bij entree
• Plaatsen hek van prikkeldraad rondom de Schoolcompound
• Extra training voor alle 20 TBA verpleegkundigen
• 2 nieuwe Delivery beds met toebehoren aangeschaft
• Bouw eigen Chicken House door de H.I.V. Group
met behulp van onze sponsoring
• Start Solar Revolving Project, door WakaWaka lights te doneren aan de
50 oudste kinderen (families) van de Primary School.
Deze worden in wekelijkse termijnen terug betaald. Waarna de volgende 50
kinderen (families) en WakaWaka light krijgen, etc.
• Dudu Village: Chicken House gebouwd door de vrouwengroep
• Dudu Village: ondersteuning voedselvoorziening weeskinderen

Actie:

• Tilburg Ten Miles
’Zorgvlied rent voor Kenia’
netto opbrengst € 4.736,92

Facts & Figures
2014

Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

58.570
257.035

Belangrijkste sponsoren

Tilburg Ten Miles
Kiwanis
Lions concert
Cordaid

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

40.123
226.025

Belangrijkste uitgaven

Multifunctional house
Scholing TBA’s
Dudu Orphans / Kiwanis
Verbrandingsoven
Wakka Wakka power

Verhouding doelbesteding /
99%
totale ontvangsten
Algemene reserve

31.194

2015

2015

“Overweldigend wat een contrast
met Europa, eye opener!
Nederlandse managers moeten
een weekje hier naar toe!”
					
Tessie

Dit jaar is wederom een bijzondere reis omdat mijn dochter Tessie de eerste 10 dagen mee gaat. Aangekomen bij
ons Medisch Centrum, worden we ontvangen door ‘the Staff’ en de bevolking met zoals altijd zang en dans. We
beginnen bij het naaiatelier, welke Tessie opent middels het doorknippen van een lint.
En de Container ging open! Met meubels, bedden, medische materialen, sport- en spelmateriaal etc.
Hilarische momenten en heel veel plezier en dankbaarheid!
Daarna volgt helaas een tegenvaller. Het blijkt dat de contractor niet eerlijk tegen me is geweest en de
Dispensary is niet, zoals hij had beloofd, gerenoveerd aan de binnenkant. Hij gaf aan dat andere zaken voorrang
hadden. In december, toen ik weer thuis was kreeg ik een bericht en foto’s dat het klaar was.
Bij een ontmoeting met de Chairman (voorzitter) van het District Health Committee geeft hij aan dat het vervoer
van zieken en zwangere vrouwen naar ons medisch centrum een probleem is. Dit omdat het gebied zo groot
en onherbergzaam is. Ik kan mededelen dat we een motor kunnen gaan kopen die als Ambulance gebruikt
gaat worden en zwangere vrouwen op kan halen als ze gaan bevallen. Tijdens mijn verblijf in Kenya heb ik een
Yamaha DT 175 motorbike gekocht en in mijn bijzijn werd de eerste patiënt vervoerd.
Het Health Committee geeft aan dat er een kleine keuken nodig is voor de patiënten die hier overnachten.
Ik neem dit voorstel mee naar Nederland om te bespreken.
Ook komt mij ter ore dat de medische verbrandingsoven niet in staat is de placenta’s te verbranden.
De verbrandingsoven werkt goed om al het medisch afval te verbranden maar de temperatuur wordt niet heet
genoeg voor de natte placenta’s. Daarom zou het Delivery Health Center graag een Placenta pit op de
compound willen. Ook vragen zij om extra (Health) educatie.
Alle 50 WakaWaka lights zijn verkocht/uitgegeven. Vier zijn er door de school (die deze lampen heeft betaald),
geschonken aan de Albino kinderen. Alle gebruikers zijn enthousiast maar het project loopt niet helemaal
zoals verwacht; de betalingen zijn niet consistent en soms vertraagd. Het Waka committee zal hier extra
aandacht voor hebben.
Meeting Village Eldest: De 19 Villages in ons gebied hebben ieder een afgevaardigde in dit committee. Het zijn
vooraanstaande mensen, mannen en vrouwen, die gezag en overwicht hebben op de bevolking. Deze Village
Eldest gaan samenwerken met het Village- en Water Committee.

Activiteiten:
• Bouw Naaiatelier

• Bouw provisorische Shade voor de Dispensary
• Moterbike Yamaha DT175 gekocht
die dienst doet als Ambulance
• Container verscheept met o.a. medische
goederen, meubels, kleding, naaimachines
en bedden

Actie:

• Tilburg Ten Miles
“Running4Kenya”
netto opbrengst € 3.479,--

Facts & Figures
2015
Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

15.304
272.339

Belangrijkste sponsoren

Tilburg Ten Miles
Kiwanis
Engelhart BV
Kotug BV

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

12.955
238.980

Belangrijkste uitgaven

Naaiatelier
Container
Motor ambulance
Renovatie Shade

Verhouding doelbesteding /
97%
totale ontvangsten
Algemene reserve

33.543

2016

2016

“Je moet er zelf een keer geweest
zijn om te weten waarom het
zo belangrijk is,
deze mensen verdienen beter.”
					
Hans

Ook dit is weer een erg bijzondere reis omdat Hans Melissant, de penningmeester van onze stichting, mij
9 dagen heeft vergezeld. De ontvangst van Hans is erg bijzonder! De bevolking verzamelde zich in de Shade en
Hans kon genieten van dans en speeches! De Community Health Workers gaven Hans een geit cadeau als welkom geschenk. Later in de middag zat de geit in het “Pilau” (rijst)gerecht en we genieten samen met alle
Community Health Workers en hun kinderen van een zeer bijzondere feestmaaltijd!
De eerste dag lopen we samen met het Water Committee naar de dammen en zien wat de vreselijke droogte van
de laatste jaren heeft aangericht; totaal uitgedroogd! Er is 3 jaar geen echte flinke regenval geweest wat vreselijk
is voor de bevolking. Geen water betekent ook geen voedsel omdat er niets groeit zonder water! Dus geen water
om te irrigeren. Alle aanplant en groenteplanten zijn weg, verdord. Dit is werkelijk een vreselijk groot probleem.
Ondanks dat geeft dokter Salim aan dat er goed wordt samen gewerkt en dat de taken goed worden verdeeld.
Er is 24/7 een medisch verantwoordelijke aanwezig. Het opbouwen van eigen vermogen door het Delivery
Health Center is nog een lastig probleem, zeker ook omdat het gouvernement niet altijd maandelijks en/of
voldoende uitbetaalt.
Het Albino House heeft gaas nodig voor de 7 ramen in verband met de last van muskieten. Ook zijn er veel
Louvre raampjes kapot. Later wordt in de bestuursvergadering besloten dat dit gerepareerd gaat worden.
Door wilde honden en geiten is het hekwerk rondom de medische compound op vele plaatsen kapot. De dieren
komen graag op de medische compound omdat daar struiken, gras en dus eten is.
In het Sewing atelier hebben twee bekwame vrouwen “by learning on the job” de rest van de vrouwen getraind.
Bij mijn bezoek aan deze women group behaalden 4 vrouwen hun certificaat. Men kan nu gaan starten met het
maken van schooluniformen voor de 11 Primary Schools in ons gebied. Ook wordt er gestart met de opleiding
van een volgend clubje vrouwen.
De HIV group heeft een mooi plan geschreven en dat hebben wij beloond. In het Chicken House is de
binnenkant voorzien van cementen muren en mooie cementvloer. Binnenkort gaan ze starten met het geven
van voorlichting over HIV in de regio.

Activiteiten:

• Vervanging raamgazen (anti mosquito’s) van
Delivery Wing en Doctors House
• Chicken House voorzien van cementen muren en mooie cementvloer
• Start voorlichting over HIV in de regio
• De eerste vier vrouwen in het naaiatelier zijn gecertificeerd.
Zij betaalden zelf 500 Kes. per maand voor de opleiding
• Bouw kleine Primary School (groep1-3) met toilettenblok in Dudu Village
• De Community Based Organization (C.B.O.) ”Ufunguo” opgericht.
Overkoepelend orgaan voor alle Self-Help Groups
• Mwalugenji Primary School: hebben met giften van onze Stichting
toiletblokken gebouwd

Actie:

• ”Dinner4Kenya” (sponsordiner), netto opbrengst € 11.988,--

• Tilburg Ten Miles “Running4Kenya” netto opbrengst € 3.479,--

Facts & Figures
2016
Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

33.041
305.380

Belangrijkste sponsoren

Dinner4Kenya
St. Wilde Ganzen
Tivolifonds
Tilburg Ten Miles

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

19.660
258.640

Belangrijkste uitgaven

Dudu school
Dudu toiletten
Chicken House

Verhouding doelbesteding /
99%
totale ontvangsten
Algemene reserve

46.924

2017

2017

”Na tien jaar Kenya
waardeer ik mijn eigen leven
nog meer en maak me minder
druk om kleine dingen.”
					
Lout

De keuken op de School Compound ziet er goed uit. Ik heb samen met de contractor een inspectie gedaan
en laatste 10% van de bouwkosten betaald.
Het schoolbankproject gaat goed. De timmerman is met zijn team hard aan het werk om 87 schoolbankjes te
maken. We besluiten te starten met de drie scholen waar de nood het hoogst is. Deze scholen zijn ontzettend blij
met de bankjes. Bij mijn bezoek aan deze scholen namen we een voorbeeldbankje mee, achterop de motor! Het
was een hele toer met rivieren die vol water stonden en waar wij doorheen moesten op de motor.
De Albinokinderen zijn aan het eind van het schooljaar. De jongsten zijn al voor eindejaar vakantie naar huis.
Alleen de 4 oudsten, die examen doen voor de Primary School, zijn er nog.
Alle schoolkinderen die examen doen (Albinokinderen en alle anderen) verblijven nu dag en nacht op de school.
De Albinokinderen slapen in hun eigen huis, de andere schoolkinderen slapen in een lokaal van de school.
Ze krijgen extra studielessen, ook ’s avonds, eten samen bij het Albinohuis en spelen samen na de maaltijd.
Alle ouders hebben geld bij elkaar gelegd en daarvan is, voor de laatste avond, een geit gekocht.
De sfeer is geweldig.
Ik heb goed gesprek gehad met de Gouverneur Salim Mvurya, ik hoop dat hij ons helpt
met de vragen uit onze community.

Activiteiten:

• Noodhulp in februari 2017 in verband met de extreem langdurige droogte ingezet in de vorm van: 360kg rijst,
360kg bonen, 360kg mais, 100ltr olie en twee watertrucks á 12.000ltr voor de bevolking van Kibandaongo.
• Mr. Nzole Mkuba, de Village administrator heeft er samen met de Chief voor gezorgd dat de verdeling/uitgifte
op een rustige en eerlijke manier is verlopen.
• Bouw keuken op Kibandaongo School compound
• Bouw hekwerk met stalen poort rondom het Albinohuis
• Vervanging raamgazen van Albinohuis omdat er gaten in zaten
• Schoolbankproject, 87 schoolbankjes voor 3 Primary Schools
• Bezoek aan Mwalukombe, Dudu Village, in verband met schooltje dat wij lieten bouwen voor drie jongste
klassen, in 2016. De contractor was verdwenen, hij is aan de drank geraakt en uit dit gebied vertrokken.
Laatste 10% is wel uitbetaald aan het School Committee om laatste zaken af te ronden.
• Community Health Workers hebben een eigen bankrekening geopend,
het nieuwe bestuur heeft een vrouwelijke voorzitter
• De Community Health Workers ontvingen
19 Weegschalen voor de 19 Villages
(consultatiebureaus)
• Secondary School in Nzovuni
11.494
Totaal ontvangsten
kreeg 100 AFRIpads
316.874
Cumlatief ontvangsten

Facts & Figures
2017

Belangrijkste sponsoren

St. Hagis Foundation
Kiwanis Tilburg

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

26.500
285.140

Belangrijkste uitgaven

Keuken
Schoolbankjes
Weegschalen
Noodhulp

Verhouding doelbesteding /
94%
totale ontvangsten
Algemene reserve

31.918

2018

2018

”Geen stroom eerste week ,
bevallingen met zaklamp en Waka-light,
wat een avontuur!”
					
Lout

Het Government heeft een Placentapit laten bouwen én betonnen wachtbanken geplaatst, fijn dat het Government
ook investeert!
Het District Health Committee, geeft aan dat er ernstig te kort is aan diverse verbandmiddelen, injectie naalden -spuiten én medicatie. Het wordt gewoon niet geleverd. Ik heb dit aangevuld, omdat het noodzaak is.
De elektriciteitsvoorziening is ‘out of order’! In mijn eerste nacht bevalling met zaklamp en Waka light gedaan! Alle
batterijen van de Solar zijn kapot. Na overleg met bestuur in Nederland 2 grote nieuwe batterijen gekocht en laten
installeren. Yes, Solar werkt weer, er is weer licht!
Tijdens mijn verblijf is the Shade geheel gerenoveerd. Nieuw Makuti dak, betonnen palen aangebracht en geschilderd.
Controle vanuit het ‘Health Department Government’. Conclusie: Dispensary en Delivery Wing zien er goed en schoon
uit, ze zijn tevreden.
Wij zijn een van de 3 centra (van de 41) die omheind zijn en dus veiliger!
Bezoek aan de Albinokinderen is altijd special. Het uitdelen van de noodzakelijke cadeautjes: nieuwe petten,
zonnebrillen en zonnecrème, ballen groot en klein, schoolspullen, spellen en slaapshirts. Ook heb ik een nieuwe
buitenlamp op zonne-energie meegebracht, ze zijn er blij mee.
The C.B.O. (Community Based Organization) heeft een bankrekening geopend. én een Emailadres aangemaakt.
Het communiceren met the CBO vanuit Nederland gaat nog niet goed. Oorzaak geen netwerk, geen stroom etc.
De TBA’s (Traditional Birth Attendants) hebben het erg druk. Het zijn harde werkersen werken samen met het H.C.
Zij kregen allen mooie geplastificeerde werkschorten.
Maelewano (HIV) Self Help Group; De lichamelijke conditie van de leden is goed. Gebruiken allemaal hun
medicatie die ze op het Health centre halen. Goede voeding, conditie en inkomen blijft problematisch.
Veel Primary schools in ons gebied bezocht. Ik schrik van de ‘lokalen’ waar kinderen les krijgen: onder de boom, in
een hok, zittend op stenen of stukken hout, echt vreselijke omstandigheden. Diverse scholen vragen om lokalen
van steen en schoolbankjes. De reeds gedoneerde schoolbankjes zijn allen goed in gebruik, ook al zijn er amper
lokalen en staan ze onder een boom.

Activiteiten:

• Bouw Placenta pit op medische compound (Government)
• Ondersteuning Primary schools/schoolbankjes project
• Gehele renovatie van de Shade, nieuw Makuti dak
met betonnen palen eronder

• Nieuwe grote batterijen voor de Solar panels,
gekocht en geplaatst
• The C.B.O. heeft eigen bankrekening geopend
en heeft Emailadres

Actie:

Facts & Figures
2018
Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

28439
345.313

Belangrijkste sponsoren

Tivolifonds
Opbrengst diner/event

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

10599
295.739

Belangrijkste uitgaven

Organiseren diner/event
Totale renovatie Shade
Batterijen Solar panels

• ”Friends4Kenya”, Sponsordiner met veiling, voor 105 betalende gasten
Doel: Bouw van 2e Nurse House. Netto opbrengst € 19.667,69

Verhouding doelbesteding /
100%
totale ontvangsten
Algemene reserve

48460

2019

2019

”Dankbaar voor de Albino-dag bij
het Eye-Centre in Kwale.
De Dermatoloog uit Mombasa
en het geweldig professionele
Eye Centre team, dat alles in één dag voor elkaar kreeg!”
Lout

Bij mijn aankomst op het Health Centre maak ik kennis met een geheel nieuwe Staff, dat is echt even wennen, de
vorige ‘In Charge’ was er vanaf het begin!
De focus lag dit jaar op de albinokinderen. Ik ging met alle albinokinderen met een bus naar het Eye-Centre in Kwale.
Sommige kids hebben nog nooit in een bus gezeten en zijn nooit uit dit gebied geweest. Alle kinderen zijn gecontroleerd en door de Low-Vision specialist en de Dermatoloog heeft alle kinderen behandeld. Alle kinderen kregen een bril,
met enorme sterkte waar ik erg van schrok.
Ik ben dankbaar voor de enorme inzet van de Dermatoloog en medewerkers van het Eye Centre.
Tijdens mijn verblijf hebben alle albinokinderen in het opnieuw geschilderde huis, nieuwe bedden, met nieuwe matrassen, nieuwe lakens, handdoeken, Afripads (voor de meisjes) en nieuwe muskietennetten gekregen. De bedden zijn
van staal én stevig. Ik hoop dat ze er zuinig op zijn…
De Primary school heeft een nieuwe extra Government registratie gekregen. Is nu een “Integrated Primary school”.
Deze extra registratie kregen ze omdat er veel kinderen met beperking op deze school zitten (o.a. slecht ziend), dit
geeft speciale voordelen. Kregen al 3 speciale laptops voor de albinokinderen van ‘t Government!
Dit jaar speciale aandacht voor onderhoud van de gebouwen op het Health Centre. Ook dit jaar is er te weinig
verbandmateriaal, injectie naalden –spuiten en medicatie aanwezig. Ik heb dit aangevuld vanwege de noodzaak. Ik
maakte mee dat er patiënten kwamen die niet (goed) behandeld konden worden door gebrek aan middelen, vreselijk!
Speciaal bezoek aan ‘Nzovuni secondary school’. Na ontvangst door the Head teacher een meeting met 100 schoolmeisjes. Zo’n bijzondere ervaring! ik mocht ze alles vragen, veel gegiechel, maar ook serieuze onderwerpen. Uiteindelijk
kregen ze allemaal een pakket AfriPads en waren er érg blij mee.
Belangrijk gesprek gevoerd met Village Edelst van Mkilo en Kibandaongo Village. Hun communities gaan helpen bij de
bouw van de 3 schoollokalen in 2020 en verzorgen gratis water aanvoer én gaan helpen met sjouwen van stenen en
grondwerk! Dat scheelt ons €1000 aan kosten.
Verder goede functionele gesprekken gevoerd met gouvernementele instanties, medewerkers Health centre en Self Help Groups.
Het was érg bijzonder om samen met grote groep uitzinnige Kenianen op een TV,
Kipchoge de Marathon te zien lopen in Wenen en met 1.59 min.
een nieuw wereldrecord vestigde!

Activiteiten:

• Meisjes van de ‘Secondary School Nzovuni’ kregen 100 Afripads.
• Bouw 2e Nurse House op Health Centre

• Albino House, poort, keuken, wasruimtes en toilet geheel geschilderd
• 20 Nieuwe bedden, matrassen, beddengoed en handdoeken voor
het Albino House
• Alle albinokinderen zijn gecontroleerd en behandeld door de Dermatoloog
en de Low-Vision specialist, allen een bril aangemeten
• 35 schoolbankjes voor Primary schools

Actie:

• Tilburg Ten Miles. Opbrengst € 1.876
• Inauguratie actie, Soroptimisten Tilburg ‘Schering en inslag’.
November. Opbrengst € 4.350

Facts & Figures
2019

Totaal ontvangsten
Cumlatief ontvangsten

21749
367.062

Belangrijkste sponsoren

St. Wilde Ganzen
Soroptimisten

Totaal uitgaven
Cumulatief uitgaven

31039
326.778

Belangrijkste uitgaven

Nursehouse
Albino House, poort en
keuken geschilderd
Brillen albinokinderen
Nieuwe bedden, matrassen,
lakens albino house

Verhouding doelbesteding /
94%
totale ontvangsten
37968
Algemene reserve

Plannen
voor de toekomst
					

• Ondersteuning aan de11 Primary schools in ons gebied

• In 2020 Bouw van 3 schoollokalen, 2 bij Mkilo Primary, 1 bij Kibandaongo Primary
• Schoolbankproject vervolgen
• Nieuwe concrete water tank op Health Centre
• Inventarisatie van de gebouwen en onderhoud van de gebouwen
• Ondersteuning Self-Help-Groups
• Naai atelier verder ontplooien
• Zelf ontplooiing, ontwikkeling community
• Goede voedsel-, water- en elektriciteitsvoorziening blijven aandachtspunten
• met aandacht voor ‘the gardens’en irrigatie.

2020

2020

Hoofdsponsors:

Sponsors: (ook in natura)

Sponsors: (ook in natura)

Sponsors: (ook in natura)

Barge Terminal Tilburg

Isis Boeter, Ouddorp

Shell Moerdijk, dhr. B. Kleintjes

Basisschool Armhoefse Akker

Dhr en Mevr F. Jansen -van Ooij

Tervast bv

Blicon Dhr H. de Leeuw

Janssen-Cilag b.v.

Textaafoam

Boekenschop Tilburg

Katholieke wezenzorg Breda, dhr. Frans Smits Rob van Thiel

Dhr. Frank Boons

Kindercampus Oculus

Rob Tijssens

Dhr. Norbert Broers

Kiwanis Oosterhout

Chr. Vermeer Transport B.V. Dongen

Destil Mystery Mountain

Kiwanis Tilburg

Vivant

Mevr. Marja Duijsters

Mevr. Setty Knegtel

Vollenhoven Olie

Efteling

Meeùs Verzekeringen

Cora Vugts: Beheer website

Stichting Elimu Mount Elgon

Molkenboer & van der Kolk,

Familie Van den Wildenberg

ESG Verhuur

advocaten en procureurs

Willem II

GGz Breburg

Naaykens Beheermij. bv

Wijnstra services

Hacas

De Natuurbron

Dhr. en Mevr. B. Wijsman

Mevr. E. Heijning

Mevr. Emilie Nevejan

Henri Bloem, kwaliteitswijnen

Prime Personal training

Huisartsenpraktijk Sanders en Kollau

Q Care Medical Services B.V.

Financiële giften van vele

Indoor Sportfonds

Voetbalclub SARTO

particulieren en bedrijven

Jotax bv

Savvii Hosting

én al onze vrijwilligers!

Stichting Kibandaongo
Opgericht op 18-02-2011
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52105237
RSIN: 850301506
Correspondentieadres
Stichting Kibandaongo
Schout Backstraat 4
5037 MK Tilburg
The Netherlands
E info@medischcentrumkenia.nl
T +31 (0)6 423 17 014
W www.medischcentrumkenia.nl

Stichtingsbestuur
• Mevr. L.A.J.M. Molkenboer-Kleintjes, (voorzitter)
• Dhr. Drs. J.A.H. Melis, (secretaris)
• Dhr. J.M. Melissant,
BDO Audit&Assurance B.V. Tilburg (penningmeester)
• Dhr. Mr. M.M. Eliëns, (adviseur)
Comité van aanbeveling
• Dhr. Dr. J. Molkenboer, longarts
• Mevr. Dr. J.F. ter Haar, gynaecoloog ETZ Tilburg
• Mevr. Dr. D. Kollau, huisarts Tilburg
• Mevr. Dr. I. van Ooij, psychiater GGz Breburg, Tilburg
Projectondersteuning
• Dhr. Henri Verbeek
• Dhr. Harry Villevoye

Bank
IBAN/SEPA Nummer: NL06ABNA0484549790
BIC Nummer: ABNANL2A

Stichting Kibandaongo is een officiële
Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I.)
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling, door middel van een aantal
wervingsactiviteiten, welke ad hoc worden ingevuld.

De acties van Stichting Kibandaongo worden ondersteund door Wilde Ganzen.
Indien gewenst bemiddelt de instelling in totstandkoming van giften in de vorm van jaarlijkse periodieke gift (via notariële akte).

Kenya ligt in Oost Afrika aan de Indische oceaan. De evenaar loopt midden door het land. Het klimaat is tropical humid. Door climate change en global warming verandert het klimaat. Dit betekent langere periodes van droogte en korte periodes van enorme tropische regen.
Kibandaongo ligt in Kenya Coast region, dit is Zuid/Oost Kenya. De Durumas zijn in Kibandaongo de dominate ethnische community.
De bevolking is arm, leeft van beetje landbouw en het hoeden van geiten en koeien. Langzaamaan beginnen in Kibandaongo kleine ondernemers zaakjes op
te zetten, hierdoor krijgt men wat inkomen en kan de levensstandaard gaan verbeteren. Ook is er sinds enkele jaren een lokale markt opgezet.
Er is tot op heden geen elektriciteitsnetwerk en geen waterleiding. Dit is wel speerpunt van het gouvernement en beide netwerken komen steeds dichterbij.

Kenya
Kibandaongo
Kenya

Nairobi
Indische
Oceaan

t.PNCBTTB

Vormgeving brochure: Harry Villevoye (Harvey’s Design, Tilburg)

