
DECEMBER 2017
Van de  VOORZITTER

Beste donateurs en andere belangstellenden,

Nu het einde van het jaar nadert is het goed zowel terug 
te kijken naar wat er in 2017 heeft plaats gevonden als 
alvast vooruit te kijken naar 2018 en volgende jaren.
In dit jubileumjaar vierden we, op sobere wijze, ons 20 
jarig bestaan. Daarbij hebben we stil gestaan bij de vast-
stelling dat we, vooral mede door uw steun, met geld en 
goederen veel hebben kunnen bijdragen aan het realis-
eren van tal van projecten op medisch terrein. Daardoor 
kon de levensstandaard, van de doelgroep in het afgele-
gen gebied waar Bea en haar Trust actief zijn, aanzienlijk 
worden verhoogd.

Terug- en vooruit kijken. 
Toen ik in 2003, als pas gestarte voorzitter SOK, voor het 
eerst bij Bea op bezoek ging was er een medische post met 
enkele basisvoorzieningen in een oud huis en een kleuter- en 
lagere school, voornamelijk voor het personeel van de rozen-
farm en hun kinderen. Nu staat er op het zogenaamde An-
dersen Development Village een moderne, relatief nog steeds 
kleine, kliniek dit jaar uitgebreid met een zaal met 14 kinder-
bedden en services op bijna elk medisch gebied ten dienste 
van een bevolking van meer dan 100.000 inwoners gevestigd 
in de regio (inclusief in  de grensstreken van Oeganda) in 
veelal kleine woongemeenschappen. Daarnaast zijn er la-
gere- en middelbare scholen waar zo’n 2500 leerlingen klaar 
gestoomd worden voor de toekomst, een weeshuis, kerk- en 
kloostergemeenschap en vele faciliteiten voor activiteiten 
van de lokale bevolking. Al met al een ongelofelijke prestatie 
van Bea en haar team die wij mochten ondersteunen. Bij 
alle projecten is het de bedoeling geweest die zodanig op 
te zetten dat ze duurzaam voortgezet kunnen worden door 
de plaatselijke dan wel regionale overheden dan wel door de 
bevolking zelf. De Kenianen zullen het dus zelf moeten doen. 
Met dat uitgangspunt is door de Trust en de besturen van 
Elimu Mount Elgon, onze Nederlandse zusterstichting die de 
onderwijsprojecten ondersteunt, en van SOK  afgesproken dat 
de laatste twee zich rond 2020 terugtrekken. Over deze zoge-
naamde  ‘exit strategie’ kunt u verderop in deze nieuwsbrief 
meer informatie lezen. 

Wat gebeurde er nog meer in 2017?
Aandacht zal ook worden besteedt in deze nieuwsbrief aan de 
activiteiten van SOK in 2017 als ook aan de stand van zaken 
rondom het project Duurzame watervoorziening waarmee de 
Trust het ziekenhuis, de scholen en alle ander activiteiten 
op de Andersen Development Village van schoon drinkwater 
gaat voorzien door middel van het oppompen en distribueren 
van grondwater.

Voor u als donateurs is, horen we van vele kanten, vooral de 
informatie van de mensen uit Kenia zelf van groot belang. 
Voor hen zetten we ons in en dus is het goed te lezen hoe zij 
één en ander ervaren. Hoewel de politieke situatie in Kenia 
nog steeds onrustig is hopen we van harte dat het niet verder 
escaleert en Bea en haar Trust hun werkzaamheden volgens 
plan kunnen voortzetten. 

Wilt u ons en dus Bea en haar Trust ook in 2018 weer finan-
cieel ondersteunen? In deze nieuwsbrief vindt u ons bank-
rekeningnummer. Heel hartelijk dank alvast.

Namens het SOK bestuur wens ik u een gezond en voorspoedig 
2018 toe!  Chiel Ribbens, voorzitter.

Acties in Nederland 
en in Kenia in 2017
Ook in dit jubileumjaar heeft SOK weer een aantal activ-
iteiten ontwikkeld om geld en goederen in te zamelen 
voor de projecten in Kenia. Daarbij werd voor een deel 
voortgeborduurd op al in 2016 genomen beslissingen. Een 
goed voorbeeld daarvan is de uitbreiding van het Andersen 
Medical Center met kinderzalen met 14 kinderbedden. In 
2016 was daarvoor van een Engelse familie al een zeer 
fraaie bijdrage ontvangen en gaf ook Wilde Ganzen haar 
goedkeuring als mede financier waardoor ook budget voor 
de inrichting beschikbaar kwam. Met de bouw van de uit-
breiding kon in 2017 worden begonnen.

In principe is voor de inrichting het uitgangspunt dat deze 
zoveel mogelijk in Kenia wordt gekocht om ook de lokale 
economie te ondersteunen. Na onderzoek door de Trust bleek 
echter dat de lokale aanbieders niet konden voldoen aan de 
kwaliteitseisen voor de bedden en de medische apparatuur. 
Daarom kreeg SOK de vraag om de inrichting (zoveel mogelijk 
tweedehands) in Nederland aan te schaffen en per container 
naar Kenia te versturen. Op de wensenlijst van Bea stonden 
naast de materialen voor de kinderzalen ook een aantal wens-
en voor keukeninrichting, speelgoed etc. Via een bedrijf in 
Heerenveen, die overtollige bedden bij ziekenhuizen weg haalt 
en waar nodig opknapt, konden we tegen een lage prijs kinder-
bedden compleet met matrassen etc. aanschaffen. Dit bedrijf 
bleek ook over ervaring in containervervoer te beschikken. De 
aangekochte apparatuur werd eveneens daarheen gezonden. 
Uit Engeland kwamen veel dozen met sportkleding en uit di-
verse ziekenhuizen werd ziekenhuiskleding aangeboden. Dat 
liep dus allemaal voorspoedig. 
Totdat bleek dat vanuit Kenia een aantal aanvullende eisen 
werden gesteld: alle kleding moest van te voren worden onts-
met, alle plastic zakken (en dat waren er veel) moesten uit 
de dozen worden verwijderd en op het laatste moment werd 
bekend dat er geen tweedehands speelgoed meer mocht 
worden ingevoerd. Helaas leverde dit alles veel vertraging en 
extra kosten op. De boot met de container is uiteindelijk 5 
november uit Rotterdam vertrokken en zal naar verwachting 
begin december in Mombasa arriveren. Nu maar hopen dat de 
inklaring vlot zal geschieden en de container naar de Trust 
kan worden gestuurd zodat de kinderzalen in gebruik kunnen 
worden genomen.

Vanwege het zeer drukke bouwprogramma op de site is de 
aangekondigde bouw van 4 huizen voor de staf van de kliniek 
tot 2018 uitgesteld. We gaan er dan naast deze vier nog twee 
extra bouwen. Daarvoor zijn de gelden inmiddels binnen en 
kan Wilde Ganzen het totale bedrag nog dit jaar naar Kenia 
overmaken waarna met de bouw kan worden begonnen.
Veel aandacht is in 2017 besteed aan het schoonwater project. 
Meer informatie vindt u hierover elders in deze nieuwsbrief.
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NIEUWSBRIEF

Ik ben Lauren Kirk en een verpleeg-
kundige voor spoedgevallen uit Perth, 
West-Australië. Momenteel werk ik als 
vrijwilliger in Andersen Medical Center 
voor twee-en-een-halve maand. Dit is 
de tweede keer dat ik de buitengewone 
kans heb gehad om me in te zetten voor 
de Mount Elgon Trust. De vorige keer dat 
ik hier was, was in 2007. Toen heb ik 
geholpen bij de ‘special needs’ afdeling 
van de basisschool, kinderen die vooral 
op geestelijk gebied extra aandacht 
nodig hebben. Op dat moment werd er 
begonnen met de bouw van het nieuwe 
ziekenhuis. 

Ik herinner me nog goed dat ik met Bea 
op het veld stond om uit te denken hoe 
groot het zou gaan worden. Ik heb me 
nooit voor kunnen stellen wat Bea hiero-
ver in gedachten had.  Tien jaar later ben 
ik teruggekeerd, deze keer als verpleeg-
ster naar een geweldig, levendig en druk 
ziekenhuis. Een ziekenhuis met sterke pro-
gramma’s met een grote reikwijdte voor 
HIV/Aids patiënten, wekelijkse spreekuren 
voor moeder en kind, pre- en postnatale 
opnames, een tandartsenpraktijk, fysio-
therapie, een orthopedische werkplaats en 
een echografiekamer.

Elke dinsdag geef ik lessen aan de staf van 
het ziekenhuis en ik word elke week weer 
gestimuleerd door het enthousiasme van 
de staf, de bereidheid om te leren en de 
wil om zichzelf verder te ontwikkelen. 

Patiënten worden professioneel en liefde-
vol verzorgd in dit ziekenhuis. Dat is 
prachtig om te zien. Ik kijk er nu al naar 
uit om in te toekomst hier weer terug te 
komen! 

Verhaal van Lauren Kirk
Na 10 jaar terug! 

Het plan naar 2020 
A c T I V I T E I T E N  V E R z E l f S TA N D I G I N G S P l A N
De projecten van de Trust zijn in de af-
gelopen jaren zodanig opgezet dat ze 
uiteindelijk door de lokale bevolking dan 
wel regionale of landelijke overheidsin-
stanties kunnen worden overgenomen en 
voor lange tijd kunnen worden voortgezet. 
Diverse scholen zijn dan ook al overheidss-
cholen en in bijv. het ziekenhuis is een deel 
van het personeel in overheidsdienst. Het 
gevaar dat bij ontwikkelingssamenwerk-
ing altijd op de loer ligt is dat de lokale 
bevolking te afhankelijk wordt van buiten-
landse hulp en zelf weinig initiatieven 
toont. Te snelle overdracht kan er toe lei-
den dat het opgebouwde kwaliteitsniveau 
snel daalt omdat de bevolking het niet als 
haar eigen project beschouwd dan wel het 
management van te lage kwaliteit is om 
zonder begeleiding de werkzaamheden te 
kunnen runnen. 

Om bovengenoemde nadelen te voorkomen 
zijn de besturen van de Trust, van onze 
zusterstichting Elimu Mount Elgon ( die de 
onderwijsprojecten ondersteunt) en van 
SOK bezig een concreet plan op te stellen 
dat er toe moet leiden dat uiterlijk eind 
2020:
•	 De	 activiteiten	 op	 de	 locatie	 van	 de	
Trust door Keniaanse instanties worden 
gerund
•	 De	 betrokkenheid	 bij	 en	 het	 ‘owner-
ship’ van de lokale bevolking m.b.t. tot die 
activiteiten sterk wordt vergroot
•	 Het	 managementniveau	 van	 de	 ver-
schillende activiteiten zodanig wordt ver-
hoogd dat ze zelfstandig hun activiteit 
kunnen runnen. Dat geldt ook voor de 
geldwerving voor hun eigen activiteiten. 
•	 De	 Trust	 vooral	 een	 adviserende	 rol	
gaat vervullen

•	 Elimu	 en	 SOK	 hun	 geldwervingsactiv-
iteiten voor de Trust kunnen beëindigen en 
zelf kunnen bepalen in hoeverre ze nog bij 
de bovengenoemde projecten betrokken 
blijven.

Om dit plan om te kunnen zetten in con-
crete stappen is onderzoek nodig om vast 
te kunnen stellen wat we aan bijv. kennis 
en vaardigheden nu hebben en wat we in 
2020 nodig hebben en hoe we dat kunnen 
bereiken. Daarnaast zijn er al diverse plan-
nen om de betrokkenheid te vergroten. Er 
is dus nog veel werk aan de winkel. zeer 
positief is dat Wilde Ganzen heeft toe-
gezegd het genoemde onderzoek te finan-
cieren. We houden u van de voortgang op 
de hoogte.

Prettige feestdagen
         en een gezegend 2018!

 SCHOON WATER VOORZIENING
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JUBILEUMPROJECT
v

Omdat SOK 20 jaar bestaat, hebben we 
voor 2017 een jubileumproject gekozen: 
Project Schoon Water Voorziening. In 
eerdere nieuwsbrieven hebben we al 
aangegeven dat één van de problemen 
op de Trustlocatie is het niet kunnen  
beschikken over een directe bron voor 
schoon- en drinkbaar water. Hierbij wil-
len we u op de hoogte brengen over de 
huidige stand van zaken.

Het probleem met betrekking tot het 
gebrek aan schoon water is dat het wa-
ter waar het ziekenhuis, de vele scholen 
en alle andere Trust activiteiten het mee 
moeten doen afkomstig is uit de nabij 
gelegen rivier. Het water wordt gefilterd 
en zo goed als mogelijk gereinigd, maar 
moet eerst worden gekookt voordat het 
gedronken kan worden. Het voldoet zeker 
niet aan de specifieke eisen die het zieken-
huis voor de behandeling van de patiënten 
aan het water moet stellen. Daarom is al 
in 2016 besloten te gaan onderzoeken of 
op de locatie grondwater aanwezig is van 
goede kwaliteit en tegen redelijke kosten 
oppomp baar. Als SOK hebben we daarom 
een bedrag van e 1500,00 als voorschot 
aan de Trust overgemaakt voor enkele 
proefboringen. Uit deze proeven moest 
blijken of er grondwater aanwezig is en zo 
ja op welke diepte, hoeveel en met welke 
kwaliteit. 

Behoefte aan schoon water
Ondertussen werd een berekening gemaakt 
naar de hoeveelheid water wat nodig is 
om de potentiële gebruikers van schoon 
en direct drinkbaar water te voorzien. 
Onderscheid werd daarbij gemaakt tus-
sen gebruikers die op de locatie gevestigd 
zijn (behoefte circa 8 glazen per dag) en 
degenen die daar slechts delen van de 
dag resp. de week aanwezig zijn ( circa 3 
glazen). Er is berekend dat gemiddeld on-
geveer 3000 personen profiteren van de 
watervoorziening met een behoefte van 
circa 3500 liter per dag.

Resultaten proefboringen en testen
Uit de proefboringen bleek dat met één 

boorput volstaan kan worden om ruim-
schoots in de hierboven genoemde behoe-
fte te voorzien. In de praktijk zal moeten 
blijken of het rendement verhoogd kan 
worden. De schatting is dat geboord moet 
worden op 200 meter diepte. Om een ver-
gunning te krijgen moet een overheidsin-
stantie monsters uit de proefboring testen 
op kwaliteit. In augustus 2017 kwam 
daarover een rapport uit wat aangaf dat 
aan alle criteria kan worden voldaan. Op 
basis daarvan kon een vergunning worden 
aangevraagd. Deze is na enige vertraging 
ondertussen verleend.

Geldwerving
Met de vergunning op zak kan met de 
geldwerving worden begonnen. In overleg 
met de besturen van de Trust, van onze 
zusterstichting Elimu Mount Elgon en van 
SOK is besloten dat SOK namens de andere 
partners als zogenoemde penvoerder voor 
de geldwerving zal optreden. Ondertussen 
heeft de Trust een boor- en distributieplan 
opgesteld om elke activiteit op de locatie 
van schoonwater te voorzien en via of-

fertes een begroting opgesteld om één en 
ander te realiseren. Het budget waarvoor 
geldwerving moet worden opgezet is on-
geveer € 40.000 Euro. De Stichting Wilde 
Ganzen waarmee we voor de meeste pro-
jecten samenwerken is ook nu weer bereid 
als medefinancier op te treden (zij leggen 
bij elke Euro die we binnenbrengen er € 
0,50 bij). Met hulp van het Bureau Inter-
nationale samenwerking (BIS) zijn begin 
december 2017 brochures uitgestuurd naar 
een aantal vermogensfondsen met de vraag 
of ze een financiële bijdrage willen leveren 
om het project te doen slagen. We wachten 
nu met spanning hun reactie af. Mocht u 
als lezer van deze tekst ons financieel wil-
len helpen dan vindt u ons bankrekening-
nummer in deze nieuwsbrief.

Planning
De  bedoeling is het project technisch in 
gang te zetten voorjaar 2018 en vóór het 
eind van dat jaar alle activiteiten van de 
Trust van schoon en drinkbaar water te 
voorzien.

 SCHOON WATER VOORZIENING

JUBILEUMPROJECT
Omdat SOK 20 jaar bestaat,
hebben we een jubileumproject:

SCHOON WATER 
VOORZIENING
Wilt u bijdragen aan dit mooie jubileum-
project? Dan kunt u uw bijdrage over mak-
en op Nl87INGB0007696568 tnv Stichting 
Ondersteuning Kitale-project ovv jubile-
umproject 
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cOlOfON
chiel Ribbens – Voorzitter
T: 023 – 533 20 83  M: 06 – 13 77 86 54
E: chiel.ribbens@sokitale.nl

lukas Baaijens - Penningmeester
E: lukas.baaijens@sokitale.nl

Joyce Gademan – Secretaris M: 06 – 11 10 12 10
E: joyce.gademan@sokitale.nl

Marije Puyenbroek – Bestuurslid
E: marije.puyenbroek@sokitale.nl

Geert Jan Schipper – Bestuurslid
E: geert.schipper@sokitale.nl

Opmaak:  Kristel van Klaveren www.letterlijn.nl

WAT IS ER GEBEURD IN KENIA IN 2017? 
DOOR ANDy DEAN

Renovatie ziekenhuis
Opnieuw geschilderd
Meubilair vervangen
Verbeterde wasfaciliteiten

Schoon drinkwater
Boringen zijn verricht

Waterkwaliteit is getest in laboratorium

Opleiding David Barasa
Gestart met zijn
6e jaar van de opleiding
Recent in Andersen 
Medical center geweest
om de staf te helpen.

Orthopedische werkplaats
7 trips naar Nyabondo Hospital waar 33 kinderen ge-
holpen zijn. Stephen heeft 1127 patiënten gezien en 
behandeld in 2017

Staf & Vrijwilligers
8 medische studenten uit Kenia
2 Nederlandse artsen in opleiding
1 verpleegster uit Australië
1 Nederlandse echografist
Grootste verandering:
Isabella (hoofd ziekenhuis)
is met pensioen gegaan! 

Ziekenhuis bestaat 10 jaar!
10 jarig bestaan van het ziekenhuis is
2 november jongstleden gevierd in Kenia!
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