REISVERSLAG KENYAREIS Lout, 9 september – 4 oktober 2021
Na 2 jaar kon Lout weer naar Kenya! Door de Covid Pandemie was het niet eerder mogelijk
om te gaan. Veel voorbereidingen, papierwerk én nog een extra Covid test. In Kenya is pas
4% gevaccineerd, dus toch oppassen. Maar al snel bleek dat in Kibandaongo geen Covid
gevallen bekend zijn. Men leeft er buiten, niet dicht op elkaar en de voorschriften worden
redelijk nageleefd. Diverse mensen, vooral leraren, taxidrivers en medisch personeel zijn 1 x
gevaccineerd.
Aangekomen bij het Health Centre stond the Staff mij op te wachten. Ik wilde in deze Covid
tijd geen grote ontvangst. Salim Mwachiti the In Charge, Samuel Rugi the new Clinical
Officer, Margret the Laboratory Assistant, Susan the Nurse, Ega the Midwife/assistent,
Hanifa the Community Health Assistant and Rumba en Beja the guards. The Village Chief was
ook aanwezig en een kleine delegatie van de Community Health Volunteers, zij ontvingen mij
zingend. Susan mijn kookster was ook al aanwezig.
In het Staff House waar ik altijd slaap woont nu Samuel the Clinical Officer met zijn vrouw,
maar ik sliep daar toch gewoon in “mijn eigen kamer”.
*De volgende ochtend direct een Staff Meeting H.C. De volledige Staff van het Health Centre
is aanwezig. Ik maak kennis met de nieuwe Clinical Officer en Laboratory Assistant.
De Covid situatie is redelijk goed in Kibandaongo. Er zijn nog geen positieve gevallen
geregistreerd, alhoewel ik wel patiënten zie die benauwd zijn en flink hoesten
(koorts?) Ik blijf oppassen! Snel tests zijn niet te koop in Kenya, ik had er een aantal
meegenomen en aan het H.C. gegeven.
-Beide motorbikes zijn in zéér slechte conditie. De oude HC motor was in 2019 al aan
vervanging toe, maar de In Charge had toen nog geen motorrijbewijs. Nu wil men
graag een nieuwe motor, die beide functies zal uitvoeren. De D.H.C. zal zorgen voor
het onderhoud, de ‘In Charge’ is eindverantwoordelijk. Men gaat offertes opvragen.
Er komt een apart mapje in de Laptop i.v.m. overdracht nieuwe bestuurs-/Stafleden.
-The Staff wil graag een monitormachine om bloeddruk, zuurstof en pols te meten,
ook voor de Astma (long) en Covid patiënten. -De water tanks staan bijna leeg, door
de aanhoudende droogte. Nu de grote concrete tank is ingestort (2019) is er te
weinig opslagplaats voor regenwater (nieuwe staat op begroting van het Government
2022). Ik heb een truck met 12.000 liter water besteld, die de volgende dag wordt
geleverd. -Het hekwerk is op vele plaatsen beschadigd, evenals de poort deze is
doorgeroest. De gebouwen hebben veel te lijden gehad van het weer. Er zijn dak
lekkages en het gaas voor de ramen is weggebrand of kapot. Ik spreek af dat ik met
de aannemer alle gebouwen controleer. -Er is gebrek aan bepaalde medicijnen
(Antipsychotica en medicatie voor Bilharzia). Samuel zal dit in Mombasa gaan kopen,

wij betalen. -Margret the Laboratory Assistant wil graag een bloedtestmachine en
een hoge stoel om beter met de microscoop te kunnen werken en een rekje voor de
objectglaasjes. Ik zal Juma de timmerman vragen een hoge stoel te maken op maat
en twee rekjes. -Hanifa the CHV Assistant geeft aan dat er steeds meer kinderen met
Obese zijn. Deze kinderen kunnen niet gewogen worden in de huidige
draagweegschalen, er zijn er zelfs enkele door kapot gegaan. Ze vraagt of er gewone
staande weegschalen zouden kunnen komen. Hanifa the CHV Assistant zal de
Sunblock voor de albinokinderen gaan beheren, zij zal ook controle houden bij de
albino’s over hygiëne, muskietennetten etc. –Ega, de Midwife / Assistant, die o.a. ook
de Delivery Room schoonmaakt, vraagt stevige handschoenen. Die zal ik regelen als ik
op het streekziekenhuis ben. -The guards zouden graag laarzen voor de nacht willen,
omdat de slangen dan boven de grond komen en voor de doornstruiken. En om de
grond voor het hekwerk schoon te houden kapmessen. Dit lijkt mij ‘n redelijke vraag
en ik koop deze als ik in Kinango ben.
Ik spreek met Salim af dat hij beter contact met mij houdt als ik in Nederland ben, dat kan nu
er een laptop is en als de Wifi is geïnstalleerd. Dat hij zich meer laat zien als de In
Charge, dus alles beter in de gaten houdt. Ook de compound moet schoon zijn. Het
afval moet sneller verbrand worden, Salim zorgt voor paraffine en anti-termite voor
de Guard. Kleine reparaties moeten beter uitgevoerd worden, ook bij het hekwerk.

-Ik leg uit dat ik 2 ACE ONE Cookers hebt
gekocht (applaus!) waarvan een voor de Delivery Wing zal zijn. De net bevallen
vrouwen kunnen nu een mok pap krijgen na de bevalling. Hanifa the C.H. Assistant zal
zorg dragen voor de aankoop van pannen, houten lepels, grote mokken, lepels, meel
en suiker voor de pap. Hanifa is financieel eindverantwoordelijk én voor het gebruik
van de ACE One Cooker. Zij kreeg KES 20.000 voor de kosten voor 1 jaar. –Men wil
een extra Staff House. Dit vind ik overbodig, er is ruimte genoeg, de Staff Houses zijn
gebouwd voor 2 personen en soms woont er 1 persoon in! -Een van de Kenyaanse
elektriciteitsmaatschappijen gaat een groot Solar park bouwen in Kibandaongo. Als
tegenprestatie wil deze maatschappij een ‘Ward’ (afdeling voor 24uurs zorg) gaan
bouwen op het Health Centre. Dit voorstel werd met algemene stemmen
aangenomen door de gehele Community!
-Het valt me op dat de compound niet schoon is er ligt veel ‘afval’ her en der, dit zal
aangepakt worden. De C.H.V. zullen een schoonmaak dag gaan houden. Van het
tuingereedschap is niet veel meer over. Lout koopt 2 harken in Kinango, Rumba de
guard zal hier zorg voor dragen. Salim, the In Charge moet beter toezicht houden op
een schone compound. Ook moet hij het afval sneller verbranden in de Incinerator,
zodat er niet te veel (boxen met naalden en verbandafval!) opgestapeld staan naast

de Incinerator.
-Ik deel alle spullen uit die ik heb meegenomen voor het Health Centre. O.a. Grote
flessen Desinfectans, scharen, tools voor delivery wing, watten, verband,
steunmiddelen, jodium, pleisters, desinfectie doekjes, mondkapjes, Covid snel testen
en een extra solar-light voor bij de gate ect. En iedereen krijgt een Nederlandse
theedoek cadeau uit het textielmuseum.
Op mijn 1e dag lunch ik met Grace de vrouw van Clinical Officer Samuel, ze is hoogzwanger.
Ze is ICT Specialist maar in Kibandaongo is helaas geen werk voor haar. Ik introduceer
haar bij het Laptopproject! Daar kunnen haar kwaliteiten misschien van pas komen.
De derde dag van mijn verblijf bevalt ze van een gezonde dochter!
The Village boys een nieuw dambord gegeven, zijn er blij mee! En beginnen er direct op te
spelen. Ze zijn erg fanatiek! én goed, ik kan niet winnen. De Boda Boda boys (motor
taxidrivers) kregen allen een warme fleece muts!
*Opening nieuwe schoollokalen Mkilo Primary. Op 16 september ga ik met Kubo mijn
motor taxidriver naar Mkilo Primary. Ik word ontvangen door Scaver Mwanyasi de
Head Teacher en de hele Staff van de school. The Chief Mr. Tsuma Mrinzi is aanwezig
evenals Mrs. Nora Chao de Sub County Human Resources Officer van het
Government en leden van het schoolbestuur. Het was een mooie bijeenkomst. Ik heb
de twee lokalen en de toiletten geïnspecteerd en ze zien er prima uit en de
schoolbankjes staan er in. Kleine opmerkingen heb ik aan de contractor
doorgespeeld, die hij gaat aanpakken. De school is ook erg blij met de schoolbankjes.
Ik kreeg een vreselijk grote Haan cadeau en durfde hem amper aan te pakken, maar
dat moest. Kubo bond de poten vast en hing hem aan z’n stuur!

Kibandaongo Primary

Mkilo Primary

*Opening nieuw schoollokaal Kibandaongo. ‘s Middags wordt het nieuwe klaslokaal in
Kibandaongo geïnspecteerd en geopend. Ook dit lokaal ziet er prima uit. De nieuwe

schoolbankjes stonden er in. Ik heb aan teacher Mr. Bindo (contactpersoon voor de
albinokinderen) uitleg gegeven over de ‘ACE One Cooker’, die wij schenken aan het Albino
House. Madame Mwaka the Care-taker, snapt het snel en ’s avonds staat ze er al op te
koken.
*Laptopproject Meeting met Head teacher van Mkilo Mr. Scaver en Mr. Mwaruwa van
Kibandaongo Primary, the In Charge H.C. Mr. Salim en Chairman CBO Mr. Nyamawi,
*Ik heb voor mijn reis een vragenlijst gestuurd om voor te bespreken voor dit clubje.
Welk bedrijf kan het beste de Laptops leveren? Er werden 3 offertes opgevraagd in
Kenya. Goede garantie, goede prijs en bereikbaarheid van het bedrijf is belangrijk bij
problemen. Wie is verantwoordelijk, waar worden ze bewaard, wie mag ze gebruiken
etc. Stichting Kibandaongo zal de laptops cadeau geven namens de sponsor, daarna
zijn alle kosten voor de eigenaars. Mr. Mwaruwa geeft aan dat zij wat aan de batterijen
van de Solar gaan doen. Hij regelt dat dit snel gebeurd. Ook Wifi zal geïnstalleerd
worden. De verantwoordelijkheid voor goed gebruik, onderhoud en veilige opberging
van de laptops ligt bij de Head teachers, Chairman CBO en In Charge H.C. De financiële
verantwoordelijkheid ligt bij de CBO. De C.B.O. gaat de Laptops kopen en verspreiden.

De financiële verantwoording volgt naar Lout. De laptops worden na gebruik, veilig
opgeborgen. Op de scholen in het kantoor van de Head Teacher, Laptop van CBO en
H.C. in de medicatieruimte van de Dispensary. Het gebruik van de laptops is uitsluitend
voor de schoolkinderen en de leraren én alleen op de scholen. Het gebruik van de CBO
en H.C. laptop is uitsluitend op het Health Centre en alleen door deze leden. Over een
half jaar wordt een verslag van de progressie opgemaakt en naar ons gestuurd.
Tevens wordt in deze vergadering besloten dat de schoolbankjes die gaan komen in een
container in 2022, naar de volgende Primary schools gaan: Makuluni, Sembe, Nzovuni,
Mwaluganji, Dzendereni, Kibandaongo en Mkilo. Lout heeft al deze scholen bezocht en
gezien dat het hier écht nodig is.

*Meeting met de C.H.V. ‘Afaya Kwa Jamii’ Community Health Volunteers. Er zijn veel leden
aanwezig. Md. Hanifa is de Community Health-Assistant. Ik ben benieuwd hoe het staat met
onze investeringen: -De 2 Ossen maken het goed, zij worden verzorgd door Hussein Rajnia,
bij hem thuis. Ik heb hem opgezocht en de ossen zagen er inderdaad goed doorvoed uit. De
ploeg was in goede conditie. De ossen en de ploeg worden verhuurd, om het land te
ploegen. Dit brengt extra geld op voor de CHV. Helaas is het nu al tijden (te) droog.

De C.H.V. geven aan dat er teveel kinderen met Obesitas zijn. Ik snap niet goed hoe dat komt, want
er is te weinig eten. Volgens de C.H.V. ligt de oorzaak bij genetische factoren, gebrek aan fysieke
activiteit, ongezond eetpatroon zoals consumeren van eten en drinken dat te veel calorieën bevat, of
een combinatie van deze factoren. De C.H.V. zouden weegschalen willen waarop de kinderen

kunnen staan, want in de huidige (hang) weegschalen passen deze kinderen niet. De 19 hang
weegschalen functioneren goed, een enkele is kapot.
-De voetpompen om water op te pompen uit de Dam, met sproeiers en leidingen, zijn allen
in goede staat. Helaas wordt er te weinig gebruik van gemaakt, omdat de mannen het erg
vermoeiend vinden! De 1e Dam staat leeg. In de 2e Dam staat nog steeds water. Een lid van
de C.H.V. verbouwt bij deze Dam Sukamuwiki en bananen, kost wel veel energie, maar hij
krijgt hulp van de ‘Maelewano Self Help Group’! Dit is een uitdaging voor de toekomst. Twee
mannen zullen gaan starten met enkele Acres grond en zullen waterpompen gaan gebruiken
als voorbeeld voor de community.
-Ik deel de groep mee dat ik een ‘ACE One Cooker’ voor de Delivery Wing, cadeau kan doen.
Nu kunnen ze de vrouwen na de bevalling een mok warme pap aanbieden. Hier zijn ze erg
blij mee. Deze groep begeleidt vaak zwangere vrouwen op het H.C. en vroeg al lange tijd om
pap na de bevalling. Md. Hanifa weet hoe de cooker werkt en zal de rest van de groep uitleg
geven. Zij is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte en het gebruik van de Cooker. Ook
Rumba de guard, tevens lid van de CHV, weet hoe de cooker werkt. Dit is belangrijk omdat
hij ’s nachts aanwezig is.

Geen hout meer kappen! Want werkt op kleine houtjes, gedroogde poep, afval van de timmerman etc.

-De situatie met de fietsen is licht zorgelijk. De achterassen veroorzaken problemen, ook
extra banden zijn niet te koop in de buurt. Het geld voor reparatie is er niet, omdat de
meeste CHV geen inkomen hebben. Lout neemt contact op met de Buffalo fabriek.
-De Werkplaats in het Multi Functional House wordt gebruikt. Daar worden ook de kapotte
fietsen veilig gestald.
–Ik geef 58 Leso’s cadeau aan de Delivery Wing voor de pas geboren baby’s, die worden
dankbaar ontvangen. Diezelfde nacht werd er een tweeling geboren dus de eerste Leso’s
waren voor een tweeling!

*Meeting met de Sewing Group “Moonlight Tailoring”. Chairman Susan en een nieuw lid
zijn aanwezig. Het project heeft afgelopen jaar 240 schooluniformen gemaakt en
mondkapjes, dus de dames hadden inkomsten. Komend jaar gaat de focus op
schooluniformen voor andere scholen. Ze zullen een actieve houding aannemen hiervoor en
op pad gaan. De machines zijn in prima staat, worden goed onderhouden.
*Meeting met Mr. Nzole, the Village Administrator. We evalueren het Food Aid / water
programma van afgelopen jaar, dat we 3x organiseerden vanwege de grote droogte. Geen
regen geen groei van voedsel op het land. De organisatie was goed, ook de financiële
verantwoording. De bevolking was er erg blij mee.
Ik bespreek met Nzole de watersituatie in Kibandaongo. Sinds 2,5 maand komt er geen
water uit de watertap naast onze gate (de enige tap in Kibandaongo!) Ik vraag hem waarom
hij niet meer zijn best heeft gedaan om hier iets aan te doen. Hij geeft aan dat vandalen een
stuk stalen pijp, uit de waterleiding, hebben gestolen. Het Government wil de boeven

vangen, maar daar komt niets van terecht. Ik besluit zelf actie te ondernemen en neem
telefonisch contact op met Mr. Martin Mazeras de Minister of water.

Ik spreek Mr. Martin Mazeras (Minister of water) op het H.C. Hij is ook onze contractor. Ik
geef aan dat de waterleiding écht gemaakt dient te worden en vraag hem hoeveel tijd dat
kost. Hij geeft aan dat het eind van de week in orde zal zijn. Na later bleek, duurde het toch
nog 10 dagen, maar toen was er weer water! Ik heb met Martin alle gebouwen van het
Health Centre gecheckt. Het blijkt dat afgelopen drie jaar de gebouwen erg onder de
weersinvloeden hebben geleden. Na het checken van alle gebouwen maken we een
renovatieplan voor het Health Centre en het Albino House voor het komend jaar en bekijken
later n.a.v. de offerte met het bestuur in Nederland, wat we als eerste kunnen en gaan
aanpakken. Het Government heeft dit jaar ons Dispensary gebouw gerenoveerd en heeft dat
goed gedaan!

Wij zijn het Government dankbaar hiervoor. Het Government heeft ook een Markthal
gebouwd tegenover het Health Centre, het is een mooi gebouw, maar bij het plaatsen van
een hek rondom deze Marktplaats, hebben ze een van de Public Toilets die wij hebben
gebouwd voor the Community, ingelijfd! Dit kan natuurlijk niet en dient veranderd te
worden. Ik heb Nzole op z’n hart gedrukt dit te regelen omdat ik dit niet accepteer en
vrouwen nu geen Public Toilet hebben! Dus of het Government bouwt nieuwe toiletten of ze
verleggen het Hekwerk.
*Meeting Village Elders Dit Comité bestaat uit 5 vrouwen en 15 mannen én 5 jongeren. Mr.
Nzole begeleidt deze groep. Ze zijn goed geïnformeerd, weten alles van hun Community! We
bespreken het gebruik van het Multi Functional House. Ze zouden daar graag 22 stoelen
hebben en een toilet. Ik geef aan dat wij 4 Public Toilets hebben gebouwd en dat ze die

kunnen gebruiken. Het probleem is dat het Government een Markthal met marktplaats
heeft gebouwd en daarbij twee van de Public Toilets (de dames toiletten) in de omheining
heeft gezet! Niemand kan nu gebruik maken van deze toiletten, alleen op maandag tijdens
de markt. Dit kan natuurlijk écht niet! Mr. Nzole begrijpt mij en zal bij het Government gaan
regelen dat deze toiletten buiten de omheining van de Marktplaats gaan vallen. Ik wacht het
af! De watertank bij de Dam wordt besproken. Omdat de 1ste Dam droog staat, moet het
water uit de 2e Dam komen. Die is verder weg, en meer gesjouw met leidingen en pompen.
Als men in een rij moet wachten bij de Tank met (6) taps, is het volgens Mr. Nzole verleidelijk
om de Dam in te stappen voor water. Voordeel van de tank is dat the Staff van het Health
Centre iets aan het water in de tank kan toevoegen om het vrij van bacteriën etc. te maken.
Wél moet men dan bereid zijn om te pompen! Mr. Nzole onderneemt actie in deze zaak.
*Meeting D.H.C. District Health Committee. Het Committee geeft aan dat water een groot
probleem was en is, door de droogte. Het committee geeft aan dat ze graag een nieuwe
motorbike voor het H.C. zouden willen. Ze geven aan garant te zullen staan voor de
onkosten en zullen informatie inwinnen en een offerte opmaken. Dit Committee had geen
aandacht voor de gebouwen de afgelopen 2 jaar! Ook onderhoud batterijen van de Solar is
belangrijk. Het probleem is ook gebrek aan kennis. The In Charge is hier ook debet aan, hij
moet de klusjesman aansturen. Ook het niet repareren van de Motor Ambulance is slechte
zaak. Het Committee geeft als excuus dat er geen geld voor was. Heb uitgelegd dat je soms
prioriteiten moet stellen en dat is niet gebeurd. Het probleem is dat niemand zich
verantwoordelijk voelt. Straks komen de verkiezingen en wordt er ook weer een nieuw
D.H.C. Committee gekozen. Het blijkt dat de overdracht naar een nieuw D.H.C. Committee
niet wordt gedaan, waardoor de afspraken niet bekend zijn bij nieuwe D.H.C. en dus niet
nageleefd worden. Nu het Health Centre een Laptop krijgt kan er een speciaal mapje voor
het D.H.C. worden aangemaakt en alle afspraken kunnen voortaan vastgelegd worden.
-De compound is niet schoon, ook hier deed het D.H.C. niets aan. Bij elektriciteit- en
waterproblemen moet het D.H.C. actief actie ondernemen. Als de watertanks op het Health
Centre bijna leeg zijn, kan ook het D.H.C. actie ondernemen richting Government. Conclusie
het D.H.C. moet meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen, regelmatig hun gezicht
laten zien en signalerende functie ook uitoefenen.
*Bezoek albinokinderen Mr. Nyamawi, Chairman C.B.O. en Mr. Shaban Bindo,
contactpersoon vanuit de school voor de albinokinderen, zijn ook aanwezig. Vier kinderen
zijn na de Covid Lock down niet teruggekeerd en er is één nieuwe jongen bij gekomen, hij
heeft nog geen leesbril. De ouders waren uitgenodigd en we spreken met hun. Er zijn 3
ouders afwezig omdat ze van heel ver moeten komen. De ouders is gevraagd om ±€15 per
maand te betalen voor voedsel. Er is een moeder die 3 kinderen in boarding heeft bij ons, zij
kan dit bedrag écht niet betalen. De school denkt na over een oplossing. Meerdere ouders
kunnen ook de ±€15 maandelijks niet betalen, zeker nu door Covid en de droogte, er geen
inkomsten zijn. Het restbedrag dat in account is bij de CBO (over van bouwdepot) zal
gebruikt worden bij problemen met voedsel albinokinderen.

Ik deel mee dat Dr. Joash Matonda, dermatoloog, uit Mombasa komt om de kinderen weer
te checken en zo nodig te behandelen. Op 18/9 is Dr. Joash Matonda uit Mombasa geweest.
Hij heeft alle albinokinderen nagekeken en de verdachte plekken op de huid behandeld. Op
29/9 kwam hij nog een dag terug voor nabehandelingen. Een albinomeisje heeft een
operatie nodig vanwege een gezwel in haar nek. Joash gaat regelen dat dit gratis kan
gebeuren in zijn ziekenhuis ‘Coast General’ in Mombasa. De Head teacher heeft contact met
de ouders van het meisje.

De albinokinderen geven aan dat ze gelukkig zijn. Ze zouden graag “Story Books” willen, ook
een E-reader is een grote vraag van hun (daarop kunnen ze de letters erg vergroten!). De
kinderen kregen nieuwe Hoeden met mondkapje, Zonnebrillen, Zonnecrème, Kleding,
ballonnen en ballen.
*Meeting C.B.O. Community Based Organization “Ufunguo”. -Food Aid van afgelopen jaar
geëvalueerd, dit project is goed verlopen. Professionalisering van de C.B.O. besproken.
Onder andere de manier van bankieren van de C.B.O. Nu er een laptop is kan men misschien
gaan denken aan internet bankieren. Ze gebruiken ook Mpesa. Lout zou graag meer contact
willen met de penningmeester, het contact loopt nu alleen via de Chairman. Voor de
toekomst is het belangrijk dat de leden meer geschoold /gekwalificeerd zijn voor deze
functie en dat dit committee zich meer verantwoordelijk gaat voelen in hun functie.
Bijscholing en bij nieuwe verkiezingen deskundige leden, is aandachtspunt.
Mededeling en uitleg over de twee projecten voor de toekomst: -Schoolbank project,
container begin 2022 –Renovatie H.C. en Albino House 2022.
*Meeting D.M.O.H. District Medical Officer of Health, Md. Naureen Zecha. De
watersituatie besproken. Ze geeft aan dat het probleem overal is en the Government niet
overal tegelijk water kan brengen. Ik heb nogmaals aangegeven dat het gemis van een grote

betonnen watertank erg groot is. Sinds de grote concrete tank is ingestort is er steeds
watergebrek op het H.C. Een nieuwe tank staat op de begroting van het Government.
Naureen zal extra aandacht geven aan deze tank op de begroting. Lout geeft aan dat het
toch vreemd is dat zij vanuit Nederland water moeten regelen tot 3 x toe dit jaar!
-De problemen door het van gemis van aanleg elektriciteit is groot, vaccins moeten
opgeslagen worden op andere locaties waar wél stroom is, maar dat is ver weg en kost (te)
veel extra tijd (voor brengen en ophalen). Naureen geeft aan dat er ontwikkelingen zijn,
maar door Covid zijn financiën voor deze plannen aan andere zaken besteed. Naureen geeft
aan dat er een speciale Albino Nurse actief is ook voor ons gebied! Zij gaat hier actie in
ondernemen. Tot slot bespreken we het meekomen van Nederlandse gynaecoloog naar
Kenya.
*Meeting D.E.O. District Education Officer Mr. Mohammed Mwanyiro Deze D.E.O. is nieuw.
Heb hem in het kort onze werkzaamheden op Primary schools in het gebied Kibandaongo
Sub-County uitgelegd. Kibandaongo Integrated Primary, ‘Integrated’ door de kinderen met
albinisme. Het Laptopproject, de nieuwbouw van 3 lokalen met toiletten, watertanks, 240
schooluniformen en de White boards. Het probleem van het voedsel voor de kinderen met
albinisme besproken. De Head teacher moet een request schrijven. Door wisseling van Head
teacher is hier op de school onduidelijkheid over, maar wordt onderzocht.
*Meeting T.B.A.’s Traditional Birth Attendants Er zijn nu 15 T.B.A. De afwasbare schorten
zijn nog steeds goed in gebruik, ook bij thuisbevallingen. Ze doen vaak bevallingen in de
Delivery Wing samen met een van de Staff leden. Ze willen een ‘incoming generating project’
gaan beginnen

.
*Meeting Water committee. Het water committee is wat in verval geraakt er zijn nog vier
leden. Ik leg uit dat ik dat niet goed snap met de huidige water schaarste. The Chairman
geeft aan dat er een nieuw bestuur wordt gekozen. Deze gaan de omheining van de 2 e Dam
aanpakken en de Watertank bij de DAM’s promoten, ze gaan dit doen in samenwerking met
de Village Administrator Mr. Nzole. Ik geef als opmerking mee dat zij actiever kunnen zijn in
het oplossen van problemen met de watertap en dat de C.B.O. én Mr. Nzole hierbij ook
behulpzaam kunnen zijn.
Gesprek gehad met Mr. Richard Bema Ronda, van ‘Children of Africa’ een NGO die actief is
in Kenya om kinderen en jongeren uit de zwakste sociale groepen te ondersteunen, met
bijzondere aandacht voor het vrouwelijk geslacht. Bekeken of wij elkaar kunnen versterken
en of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Tijdens mijn laatste dag in Kibandaongo was er een grote meeting voor de community met
een elektriciteitsmaatschappij. De meeting vond plaats bij de nieuwe Markthal tegenover
het H.C. en het was er ontzettend druk. Na de meeting werd mij verteld dat er een groot
veld met Solar Panels wordt aangelegd in Kibandaongo-Sub location. De
elektriciteitsmaatschappij wil de community als dank voor de goedkeuring en het vrijgeven
van het land, een cadeau geven. Men mocht kiezen tussen of een nieuw schoollokaal of een
Ward (zaal voor 24uurs behandeling) op het H.C.
De community koos unaniem voor een Ward op het Health Centre! Wat een mooi cadeau!
Wij gaan komend jaar 2022 inzetten op renovatie van de gebouwen op het Health Centre
en het Albino House, dat is onze prioriteit na 2 jaar afwezigheid. Verder staat er op de
planning dat we begin 2022 een container met schoolmeubilair gaan verschepen.
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