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Beste donateurs en andere belangstellenden,

In deze nieuwsbrief leggen we weer verantwoording af over 
onze activiteiten in het afgelopen jaar en de financiële con-
sequenties daarvan. Mede door de grote bijdrage van een En-
gelse familie konden we in 2016 ook weer een aanzienlijk 
bedrag als inkomsten noteren ondanks dat voor een aantal 
projecten al in 2015 geld was geworven. Ook nu weer zijn 
we veel dank verschuldigd aan alle donateurs en andere gulle 
gevers die ons ook in 2016 niet vergeten zijn. 

SOK viert in 2017 haar 20 jarig jubileum
Veel aandacht willen we in deze nieuwsbrief schenken aan ons 
20 jarig jubileum. Een gebeurtenis als deze geeft altijd een dub-
bel gevoel. Aan de ene kant is het droevig dat het, na al die 
jaren, nog steeds nodig is om geld in te zamelen voor de bev-
olking in dit afgelegen gebied in West Kenia. Anderzijds zijn we 
dankbaar dat we in staat zijn geweest, dank zij de financiële 
hulp van velen, de doelstelling van de Mount Elgon Trust om 
het gezondheidsniveau van de bevolking in dit gebied aanzienlijk 
te verhogen, hebben kunnen helpen realiseren. De belangrijkste 
functie van SOK is geldwerving voor de medische projecten van 
de Trust onder leiding van de Nederlandse tropenarts Bea An-
dersen – Schipper. De vader van Bea was één van de oprichters 
van SOK in 1997 toen hem duidelijk was dat financiële steun uit 
Nederland hard nodig was om aan de wensen van Bea, voor wat 
betreft de medische verzorging, te kunnen voldoen. De eerste 
jaren waren de inkomsten van SOK vooral gebaseerd op giften van 
particulieren, kerken en andere instanties. Later werden allerlei 
acties ontwikkeld door het bestuur en konden vermogensfondsen 
worden ingeschakeld. Door dit alles kon in de laatste zestien jaar 
meer dan 1 miljoen Euro naar de Trust worden overgemaakt mede 
met hulp van medefinancier de stichting Wilde Ganzen, waar we 
intensief mee samen werken. Daardoor kon het nieuwe ziekenhuis 
in 2007 worden ingericht, een HIV/Aidscentrum annex mobiel 
team worden opgezet, een röntgengebouw worden verwezenlijkt 
en een zestiental huizen voor het ziekenhuispersoneel worden 
gebouwd, om maar een paar projecten uit de grote reeks sinds 
1997 te noemen. In maart j.l. hebben we het jubileum sober 
gevierd met een etentje (op eigen kosten) met huidige en vorige 
bestuursleden en in aanwezigheid van Bea. We gaan op dezelfde 
weg door want er is nog veel te doen totdat we in 2020 de activ-
iteiten over willen dragen aan de Kenianen zelf.

Projecten die de aandacht vragen
In de laatste nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van de 
wens om schoon water uit de grond te pompen om het water wat 
nu uit de rivier komt en niet aan alle hygiënische eisen voldoet 
te vervangen. De proefboringen zijn succesvol afgesloten en er 
wordt nu onderhandeld met professionele partijen om de ‘bore-
hole’ installatie te plaatsen. We zouden het zeer op prijsstellen 
als u ons jubileum extra glans zou willen geven door een jubile-
umgift over te maken voor dit project (zie verderop in de nieu-
wsbrief). Ook hebben we eerder aangegeven dat door een grote 
gift van een Engelse familie de kliniek kan worden uitgebreid met 
een kinderafdeling. Deze is nu in aanbouw zodat we ons bezig 
kunnen gaan houden met de inrichting. We zijn op zoek naar 
tweedehands medische apparatuur (zoals bedden, stethoscopen, 
zuurstofpompen, uniformen voor het verplegend personeel etc.). 
Heeft u contact met ziekenhuizen of andere instanties die ons 
bij deze zoektocht kunnen helpen neem dan contact met mij op. 
Alvast heel hartelijk dank. Mogen we ook weer in dit jaar op uw 
bijdrage rekenen?

   Namens het bestuur, Chiel Ribbens, voorzitter

BERIchT UIT KITalE, KENya

Beste donateurs van SOK,

2017. Dit is een jubileumjaar voor SOK: we bestaan 20 
jaar! Wie had destijds ooit gedacht dat dat kleine klin-
iekje met een paar potjes met pillen en 1 verpleegkundige 
uit zou groeien tot een heus ziekenhuis met 30 man per-
soneel en nu ook 30 bedden. Dit is natuurlijk een moment 
om terug te blikken naar die afgelopen 20 jaar.

Het eerste begin, in 1997, in een kamer in het oude huis 
van Bob’s grootmoeder. Veel konden we niet doen maar toch 
gaven we de mensen hoop en alleen al door malaria op tijd 
te behandelen konden we veel mensen helpen. Al snel na-
men we de hele begane grond in gebruik en mijn vader hielp 
mee met tafels en kasten maken. We deden bevallingen en 
genazen vele mensen met open wonden. De verpleegkundi-
gen destijds schroomden nergens voor terug. Mama Nelly, mijn 
oude vertrouwde nurse kon bijna elk kind ter wereld brengen. 
Niet lang daarna kregen we een heus echo apparaat en dat 
was een enorme ondersteuning voor de verloskundigen. Anke 
Diepenhost kwam om het personeel te trainen. Dat apparaat 
hebben we nog steeds! Nooit onderhoud gehad en nooit ka-
pot gegaan. We begonnen met een tandartsenspreekuur en 
in 2005 waren we klaar voor het aidsprogramma omdat de 
medicijnen nu door ons te bekostigen waren. Jarenlang zijn 
we een van de meest belangrijke aidsprogramma’s in ons dis-
trict geweest onder de bezielende leiding van Francis Mukoya.

De grote omslag kwam natuurlijk toen we in 2007 ons nieuwe 
ziekenhuis konden gaan bouwen met de hulp van de Duitse 
DEG bank. Het was geweldig om dat gebouw te ontwerpen en 
gebouwd te zien worden en oh wat waren we trots toen het 
uiteindelijk in november 2007 geopend werd met gasten uit 
Duitsland en Nederland en met veel gedans en gezang van de 
lokale bevolking.

Nu gingen we een periode in waarin we veel professioneler 
konden werken. Patiënten kwamen van heinde en verre naar 
ons ziekenhuis, ook veel uit Oeganda. Een ruwe schatting van 
het aantal patiënten per jaar ligt rond de 35.000. Het labo-
ratorium werd verder uitgebreid wat betere zorg betekende. 
Een röntgenafdeling werd opgezet en de orthopedische werk-
plaats werd verplaatst van Kitale stad naar het ziekenhuis. 
De stroom kinderen die via ons ziekenhuis in gespecialiseerde 
ziekenhuizen werden geopereerd hield nooit op onder de zorg 
van Stephen Sweta.                                                     >>>
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Clinical officers werden opgeleid tot doctors met 
de hulp van SOK en Elimu, onze zusterorganisa-
tie. Eerst Solomon Sindano en nu David Barasa. 
En ook vele verpleegkundigen. Door de jaren heen 
is de basis voor support eigenlijk altijd hetzelfde 
gebleven: SOK zamelde fondsen in voor uitbrei-
ding en apparatuur. Mount Elgon Orchards, de 
farm, zorgde dat al het personeel betaald werd. 
De patiënten betaalden voor de medicijnen en de 
laboratoriumtesten en de overheid ondersteunde 
met vaccinaties en speciale medicijnen voor gez-
insplanning, HIV en tuberculose. Deze formule 
heeft altijd goed voor ons gewerkt.

In de toekomst zouden we natuurlijk willen zien 
dat het ziekenhuis zelfstandiger wordt en dat 
een deel van de salarissen uit de inkomsten kan 
worden betaald. Die kans zit er ook wel in omdat 
we nu aan het ziekenfonds van de overheid zijn 
verbonden en zo een extra stroom van inkomsten 
krijgen. Ook zijn we bezig met het versterken van 
het management van het ziekenhuis door het per-
soneel trainingen te laten volgen. Daarin worden 
we ook erg gesteund door Wilde Ganzen, één van 
onze grootste donoren.

Terugkijkend op de afgelopen 20 jaar kan ik met 
tevredenheid vaststellen dat we de community van 
ons dorp Chepchoina jarenlang hebben geholpen 
met medische zorg en voor vele mensen het leven 
even iets gemakkelijker hebben gemaakt. Zonder 
de hulp van SOK, haar bestuursleden en de donor-
en, was dat niet mogelijk geweest. De interesse 
vanuit Nederland was altijd hartverwarmend. 

We gaan nu de laatste fase in van de ontwikkeling 
van het ziekenhuis. Op dit moment zijn we een 
kinderafdeling aan het bouwen met 14 bedden. Er 
zijn nog meer personeelshuizen nodig, het rönt-
genapparaat moet gedigitaliseerd worden  en de 
laatste grote droom is het opzetten van een op-
eratieafdeling. Voor keizersneden en andere mid-
delgrote ingrepen. Dat laatste kan alleen met de 
hulp van de overheid die zal moeten helpen met 
het aanleveren van personeel en eventueel appa-
ratuur. Wij willen dan zelf proberen om de fondsen 
voor de bouw bij elkaar te krijgen. We schatten 
dat dit zeker 100.000 euro zal kosten. Mag ik nog 
1 keer een beroep op jullie doen om daarvoor te 
doneren of om ons in contact te brengen met 
grotere bedrijven of organisaties die daarin mee 
zouden willen doen?
Voor nu wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor 
de jaren lange ondersteuning voor het Kitale pro-
ject. De donateurs voor hun financiële bijdragen 
en de bestuursleden die de SOK door de jaren heen 
gekend heeft voor hun tijd en inzet. 

Hartelijke Groet, 
Bea Andersen Schipper

Samenvatting
 jaarverslag SOK 2016

Projecten in Kenia
In 2016 waren de volgende projecten 
onderhanden dan wel goedgekeurd 
voor uitvoering: 
•	 Het	 vierde	 project	 Huizenbouw	
voor de staf van de kliniek kon in het 
verslagjaar worden uitgevoerd. Met de 
4 huizen die werden gebouwd hebben 
we bijna het gewenste aantal bereikt. 
In 2017 zullen weer 4 huizen worden 
gebouwd waarmee we het doel van 20 
huizen hebben gerealiseerd. 
•	 Het	 in	2014	gestarte	 tandenpoet-
sproject kon worden voortgezet. Ruim 
850 kinderen van de Andersen Primary 
school kregen tandenpoets les. Er zijn 
nog voldoende middelen aanwezig 
om zonder financiële bijdrage ook in 
2017 hiermee door te gaan. 
•	 In	 2015	 is	 gestart	met	 het	Home	
Based Care project waarbij patiënten 
die niet naar de kliniek kunnen komen 
thuis een behandeling kunnen krij-
gen. De start was succesvol maar he-
laas moesten in 2016, door personele 
problemen, de activiteiten tijdelijk 
worden gestopt. Inmiddels is in 2017 
weer volop gewerkt aan dit project. 
•	 In	 het	 vorige	 jaarverslag	 hebben	
we al melding gemaakt van de renova-
tie van de Andersen kliniek waarvoor 
in 2016 geld is geworven. Door het 
succes van die actie kon nog in 2016 
met de renovatie worden begonnen 
waardoor de in 2007 gebouwde klin-
iek weer opnieuw werd geschilderd 
en onderhoudsactiviteiten konden 
worden gestart naast de aanschaf van 
moderne apparatuur en nieuw meu-
bilair. Begin 2017 is het project vol-
tooid. 
•	 De	 opnamecapaciteit	 in	 de	 klin-
iek voor zieke kinderen was tot nu 
toe beperkt waardoor opnames soms 
moesten worden geweigerd. Er zijn 
in 2016 dan ook plannen opgesteld 
om de kliniek een kinderafdeling ( 14 

bedden inclusief  een intensive care 
kamer) uit te breiden. Mede door een 
grote bijdrage uit Engeland en door 
de hulp van Wilde Ganzen als mede-
financier kon al in 2016 de geldwerv-
ingscampagne voor dit doel succesvol 
worden afgesloten. Inmiddels is in 
2017 met de bouw begonnen zoals 
u kan lezen in deze nieuwsbrief. We 
zijn nu bezig met de inrichting van 
de kinderzalen die we voor een deel, 
vanwege de lage kwaliteit van de in 
Kenia geproduceerde medische mate-
rialen en apparatuur, ( tweedehands) 
in Nederland proberen te verzamelen. 
•	 De	watervoorziening	voor	alle	Trust	
activiteiten is tot nu toe afkomstig 
uit de rivier. Dat levert na reiniging 
echter nog steeds geen water op die 
aan alle hygiënische eisen voldoet, 
zeker niet aan de eisen die gesteld 
mogen worden aan het water gebruikt 
door de kliniek. Om die reden zijn in 
2016 proefboringen gedaan op de site 
van de Trust om na te gaan of schoon-
water via het grondwater naar boven 
te halen is. Deze proeven blijken suc-
cesvol te zijn. Daarom wordt in 2017 
een nieuw project schoonwatervoor-
ziening gestart zodat de geldwerving 
daarvoor kan beginnen. Zoals eerder 
al in deze nieuwsbrief genoemd zou 
u het jubileum van SOK extra glans 
kunnen geven als u een bijdrage zou 
willen overmaken voor dit project.

Behalve aan concrete projecten heeft 
SOK ook in 2016 bijgedragen aan 
de opleiding van de Keniaan David 
Barasa die opgeleid wordt tot arts, 
aan speciale operaties die niet kun-
nen worden betaald door de ouders 
en aan de orthopedische werkplaats 
waar Stephen Sweta en zijn team zich 
inzetten voor materiaal voor en be-
handeling van gehandicapten.

Op de volgende pagina in deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van 
het financiële jaarverslag 2016. Daaruit blijkt dat we, vooral door een 
grote bijdrage uit Engeland, weer een veel groter bedrag aan baten konden 
noteren dan in 2015. hieronder volgt een beknopte samenvatting van het 
algemene jaarverslag 2016. Voor het complete verslag zie onze website 
www.sokitale.nl  Voor onze fondsenwerving, de belangrijkste functie van 
SOK, konden we ook dit jaar weer de hulp krijgen van BIS (Bureau voor 
Internationale Samenwerking) waardoor we hand-outs van hoge informa-
tieve kwaliteit naar o.a. vermogensfondsen konden sturen die daar weer 
positief op hebben gereageerd. Daarnaast konden we ook weer rekenen 
op bijdragen van donateurs en andere particulieren en instanties. We zijn 
hen daar zeer dankbaar voor. Ook de samenwerking met de Stichting Wilde 
Ganzen die als medefinancier optrad mogen we hier niet ongenoemd laten.



NIEUWSBRIEF

BalaNS PER 31 DEcEMBER 2016 31/12/16 (bedragen in euro’s)  31/12/15 (bedragen in euro’s)

activa
 Rente spaarrekening 90 234
 Liquide middelen 40.996 61.747
 Totaal activa  41.086  61.981

 Passiva
 Reserves
 - Bestemmingsreserve (projecten 2016)                                             34.000  33.834
 - Overige reserve  5.336  26.310
 Totaal Reserves  39.336  60.144

 Kortlopende verplichtingen
 Kosten beheer en administratie  1.750  0
 - Kosten eigen fondsenwerving  0  1.837
 Totaal Passiva  41.086   61.981

STaaT VaN BaTEN EN laSTEN  2016  2015

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving (*1)  58.093  40.635
Baten uit acties van derden  (*2)  1.300  1.000

Renteopbrengsten  90  234
Overige baten  0 0
Totaal Baten  59.483  41.869

lasten
Besteed aan doelstellingen
- Mount Elgon Trust  -5.500   -23.036
- Wilde Ganzen  -71.505  0
Container vervoer  0   0
Kosten eigen fondsenwerving  -1.270  -2.023
Beheer en Administratie  -2.016  -679
Totaal lasten  -80.291  -25.738
Resultaat  -20.808  16.131

TOElIchTING
(*1) Baten uit eigen fondsenwerving  2016 (*2) Baten uit acties van derden 2016
 Eigen acties (*1a)  1.225 Raad van Kerken Weesp 450
 Particulieren en bedrijven  46.168 Diaconie P.K.N. Weesp en Driemond  300
 Stichtingen en fondsen  10.700 Diaconie Wijkgemeente Schalkwijk 250
   58.093 Diaconie Protestantse Gemeente  300
      1.300
 (*1a) ‘Eigen acties  2016
 Verjaardag voorzitter  1.225
  1.225

 Voor meer details verwijzen wij naar het jaarverslag 2016 op onze website

Lukas Baaijens, penningmeester

Financieel jaarverslag 2016
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KUNT U SOK hElPEN?
Wij zijn nog op zoek naar o.a.beddengoed voor het 
weeshuis, speelgoed voor de kinderen in het zieken-
huis en het weeshuis, rolstoelen voor kinderen en vol-
wassenen, krukken, trolleys om eten rond te brengen 
in het ziekenhuis en nog meer! Heeft u contact met 
instanties die ons bij deze zoektocht kunnen helpen of 
kunt u zelf hier wellicht iets in betekenen?

Neem dan contact op met onze voorzitter:
chiel.ribbens@sokitale.nl

JUBIlEUMPROJEcT
Omdat SOK 20 jaar bestaat,
hebben we een jubileumproject gekozen: 

PROJECT
SchOON WaTER VOORZIENING
Wilt u bijdragen aan dit mooie jubileumproject? Dan kunt u 
uw bijdrage over maken op NL87INGB0007696568 tnv Stichting 
Ondersteuning Kitale-project ovv jubileumproject 

N I E u W S  VA N u I T  D E  P R O J E C T E N  I N  K E N I A
Door Andy en Katey Dean

Op dit moment wordt er in Kenia hard gewerkt aan het voltooien van een 
nieuwe kinderafdeling in het ziekenhuis. het gebouw omvat een kamer met 
12 bedden, een isolatiekamer, toiletfaciliteiten, een familiekamer en een 
speelkamer. De bouw van dit project wordt gefinancierd door een Engelse 
familie.

Momenteel staat het gebouw, zijn de 
deuren en ramen gemonteerd en is het 
schilderwerk afgerond. De volgende 
fase bestaat uit het loodgieterswerk en 
het inrichten van het gebouw met het 
meubilair.  Het is een erg mooie ontwik-
keling voor het ziekenhuis. De nieuwe 
faciliteiten zullen ervoor zorgen dat 
alle kinderen die binnenkomen in het 
ziekenhuis de kans krijgen om te her-
stellen en te spelen in een goede en 
leuke omgeving. 
Daarnaast betekent het ook dat er meer 
ruimte vrijkomt in het hoofdgebouw 
van het ziekenhuis, omdat de oude 
kinderkamer hierin gevestigd was. Deze 
ruimte zal, naast de ruimte die nu al 
gebruikt wordt, onderdeel worden van 
de moeder- en kindafdeling.

Naast de uitbreiding van het ziekenhuis 
zijn er in het kader van het renovatie-

project ook nieuwe zonnepanelen geïn-
stalleerd voor het ziekenhuis en zijn er 
veel eenvoudige verbeteringen uitgevo-
erd. Er zijn nieuwe tafels en stoelen 
aangeschaft en de buiten- en binnen-
muren zijn voorzien van een nieuwe 
frisse verflaag.  

Twee medische studenten uit Neder-
land zijn momenteel in Kenia. Britt ten 
Bohmer en Roos van Amerongen zullen 
twee maanden werkzaam zijn in het 
ziekenhuis. Ze hebben inmiddels zes 
jaar van hun studie erop zitten en zit-
ten nu in hun laatste jaar waarna ze een 
specialisatie zullen kiezen. 

Ze genieten erg van hun tijd en vinden 
het heel anders werken dan in Neder-
land. De mensen in Kenia zijn erg blij 
dat Britt en Roos er zijn om te helpen 
in het ziekenhuis.  


