NIEUWSBRIEF december 2020

Nu dit bizarre jaar met de Covid-19 Pandemie wat tot een eind gaat komen, willen wij u graag
een overzicht bieden van onze activiteiten in 2020.
Ondanks de Covid-19 Pandemie hebben wij toch veel kunnen realiseren. Dit mede dankzij onze
trouwe vrienden en sponsoren.
Helaas staat de jaarlijkse Kenyareis van Lout nog ‘on hold’, maar zodra het mogelijk is zal zij naar
Kenya gaan. Deze reis is noodzakelijk om onze banden warm te houden, om controle uit te
voeren op onze investeringen en de laatste bouw met de aannemer te evalueren en financieel af
te ronden. Overleg met lokale besturen, Self-Help Groups, the community en andere
verantwoordelijke personen o.a. bij the Government, is ook noodzakelijk.
Corona is in ons gebied nog niet aangetroffen. Het érg afgelegen gebied is voor wat dit betreft nu
een voordeel voor de bevolking.

ACTIVITEITEN 2020:
-

2 Ossen en een ploeg cadeau aan de C.H.V.
2x Corona FOOD and SOAP AID, voor 2x 300 gezinnen
Bouw 3 klaslokalen, 4 toiletten en aanleg van 2 watertanks
150 schoolbankjes
Watertruck met 100.000 liter water voor Health Centre
240 Schooluniformen voor de armste kinderen
Nieuwe Brochure 2008-2020

# 2 OSSEN EN EEN PLOEG CADEAU AAN DE C.H.V. Community Health Volunteers

In februari hebben wij 2 ossen en een ploeg cadeau gedaan aan de C.H.V.
Dit is een groep van 40 vrijwilligers die geheel belangeloos ons Health Centre ondersteunen, in
‘the rural area’ én tijdens de consultatiebureaus en andere werkzaamheden op het Health Centre.
Daar zij veel tijd investeren voor het H.C. komen hun eigen werkzaamheden soms te kort. Ze
kunnen deze ossen met ploeg verhuren en zo inkomen genereren, maar ook gebruiken om hun
eigen land te ploegen.

# 2x CORONA FOOD AID
Wij hebben dit jaar twee keer een CORONA FOOD AID georganiseerd. Begin juni en eind juli.
Door de Corona Lock-down in ons gebied, de langdurige droogte, de werkloosheid én het
onherbergzame gebied waar wij actief zijn, ontstond er hongersnood. Twee keer ontvingen de
300 armste gezinnen rijst, bonen, mais, cooking oil, zeep en de vrouwen maandverband. Ook
ontvingen enkele scholen zeep en de Albinokinderen kregen voedsel, cooking oil, zeep en
maandverband.

The C.B.O. (Community Based Organization) was financieel eindverantwoordelijk voor deze extra
actie en verzorgde de inkoop. The Village Chief en the Village Administrator waren
verantwoordelijk voor de verdeling. Dit om er voor te zorgen dat alles eerlijk verliep. Deze
combinatie heeft érg goed gewerkt.

# BOUW 3 KLASLOKALEN met 150 SCHOOLBANKJES, 4 TOILETTEN en aanleg van 2
WATERTANKS,
Dit najaar bouwden wij 3 klaslokalen, 4 toiletten en 2 watertanks bij 2 scholen. Eind december zal
de bouw klaar zijn.
- Twee klaslokalen met 4 toiletten, een watertank en 100 schoolbankjes op Mkilo Primary school.
Op deze school zaten nog kinderen nog onder de boom.
- Een klaslokaal met een watertank en 50 schoolbankjes op Kibandaongo Primary school, hier
deelden klassen een lokaal, waardoor de kinderen veel te weinig uren les kregen.

Klaslokaal Kibandaongo Primary

# WATERTRUCK MET 100.000 LITER WATER

Door de extreme droogte waren alle watertanks op het Health Centre leeg. The Staff van het
Health Centre vond het onverantwoord om open te blijven, zonder water kan men niet werken.
Vandaar dat wij in september besloten, een truck met 100.000 liter water te regelen, zodat het
Health Centre toch open kon blijven en alle patiënten kon helpen.

# 240 SCHOOLUNIFORMEN
Zonder uniform mogen de kinderen niet naar school en in deze bizarre tijd hebben de armste
ouders geen geld voor een uniform. Omdat scholing belangrijk is hebben wij besloten om 240
uniformen te laten maken door onze ‘Moonlight Tailoring Group’. Eventueel op een later moment
nog meer.

# BROCHURE
We hebben een nieuwe Brochure uitgegeven met een totaal overzicht van al onze activiteiten en
financiën van 2008 tot 2020. Deze brochure is ook te vinden op onze website Brochure Stichting
Kibandaongo 2020.

Activiteiten door het Government van Kwale:
1. Er zijn Water Pipelines aangelegd naar Kibandaongo Sub-County en er is een
watertappunt geplaatst, met stromend water(!) naast de ingang van het Health Centre. Dit
tappunt ging half november in werking. Eindelijk is er nu water! Sinds onze start in 2008
zijn we al met het Government in overleg over het verkrijgen van water voor the
community! Na de aanleg van de water Pipelines (kilometers door the bush) was er
helaas snel vandalisme en werd alles vertraagd, maar nu is het dan écht zo ver. Het ligt
in de planning dat er ook direct stromend water op het Health Centre zal komen.
2. Er is een elektriciteits-transformator geplaats in Kibandaongo. Er wordt verlichting
aangelegd, voor de veiligheid, op het hoofdpad waar ons Health Centre aan ligt. Het
Health centre en de Primary school in Kibandaongo krijgen nu stroom! Verdere
uitbreiding van het netwerk voor the Community volgt.
3.

The Government heeft een Market Place gebouwd voor de wekelijkse markt, direct
tegenover het Health Centre.

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