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Van de VOORZITTER
Beste donateurs
en andere belangstellenden,
Het nu bijna voorbije jaar 2020 zullen we niet snel vergeten.
Vooral natuurlijk door de Covid -19 pandemie die over de hele
wereld veel schade en menselijk verdriet heeft gebracht en
waarvan het einde nu heel voorzichtig in beeld komt. In Europa
en de VS zijn inmiddels de vaccinaties begonnen. De vraag blijft
of Afrika en dus ook Kenia aan het kortste eind zullen trekken
als ze de vaccins pas veel later krijgen en tegen relatief hoge
kosten. Ook in Kenia blijft het aantal besmettingen nog toe
nemen al is de schade in economisch opzicht veel groter dan
op medisch gebied (haast geen overheidssteun). Gelukkig heeft
Bea met haar voedselprojecten en het sterk verbeteren van het
aantal beschermingsmiddelen, in haar regio verlichting kunnen
bieden.
Voor ons is een ander belangrijk markeringspunt in 2020 het
besluit dat we als SOK, in overleg met Bea, hebben genomen
om, ondanks bovengenoemde ontwikkelingen, onze stichting per eind 2020 op te heffen. Dat kan omdat er geen grote
projecten op medisch gebied meer op stapel staan. En omdat
het realiseren van de exitstrategie, bedoeld om de verschillende activiteiten zelfstandiger te laten opereren, o.a. door
zelf voor sponsorgelden te gaan zorgen, voorspoedig verloopt.
Daarmee komt de belangrijkste doelstelling van SOK, namelijk
om sponsorgeld te werven om de medische projecten van de
Trust van Bea te helpen realiseren, te vervallen. SOK heeft zich
meer dan 23 jaar ingespannen om te helpen een hele reeks
projecten op medisch gebied op de site in Kenia via financiële
ondersteuning, tot een succesvol einde te brengen. Daarmee
kon de kwaliteit van de medische verzorging in de regio sterk
worden verbeterd. We zijn alle donateurs, particuliere gevers
en vermogensfondsen, zeer erkentelijk voor hun financiële bijdrage. Zonder u hadden we geen bestaansrecht gehad. Dat dit
alles nu voorbij is geeft dubbele gevoelens. Enerzijds zijn we
er dankbaar voor dat we het stokje nu over kunnen dragen aan
de Kenianen zelf anderzijds is het moeilijk dit werk, waar we
veel energie in hebben gestopt, achter ons te laten. De Trust
zal zich, zij het op grotere afstand, nog wel met de activiteiten op de site bezig blijven houden. In deze nieuwsbrief kijkt
Bea terug naar de vele projecten die in al die jaren, mede via
door SOK geworven gelden, tot stand konden worden gebracht.
Zonder de tomeloze inzet van Bea en de prima samenwerking
van haar met SOK was dit alles niet mogelijk geweest. In deze
nieuwsbrief geven we ook nog een korte samenvatting van de
laatste projecten die met het sponsorgeld, geworven in 2019 en
2020, konden worden gerealiseerd.
Op onze website, www.sokitale.nl zullen we begin 2021 nog
verantwoording afleggen over onze activiteiten in 2020 en de
financiële consequenties daarvan. Het positieve financiële saldo
zullen we naar de Bea’s Trust overmaken zodat extra speciale
operaties elders en meer thuiszorg in de regio kunnen plaatsvinden.
Als u de projecten van Bea en haar Trust een warm hart toedraagt kunt u haar blijven sponsoren door een bijdrage over te
maken naar onze zusterstichting Elimu Mount Elgon in Tilburg,
die de educatieve projecten van de Trust financieel blijft ondersteunen. Op hun website www.elimumountelgon.nl kunt u de
details vinden.
Tot slot wil ik u nogmaals hartelijk danken voor de financiële
- en mentale ondersteuning die we al die jaren van u hebben
mogen ontvangen. We wensen u, ondanks de moeilijke omstandigheden in Nederland, fijne feestdagen toe en een voorspoedig
2021.
Namens het bestuur, Chiel Ribbens, voorzitter

December 2020
Van Bea Andersen Schipper aan alle donateurs van de SOK,
Lieve mensen, het moment is aangebroken dat we zo sterk
zijn geworden als medisch instituut in Kitale dat we, na bijna 25 jaar, eigenlijk ook zonder de bijdragen van de Stichting Ondersteuning Kitale Project door kunnen draaien. We
hebben ons de laatste jaren op dit moment van afscheid
nemen, goed voorbereid. Dat afscheid maakt ons aan de ene
kant natuurlijk weemoedig maar aan de andere kant zijn we
ook enorm trots op wat we samen bereikt hebben.
Laten we samen terug kijken:
In 1995 kwam ik op de farm wonen en al snel wisten de mensen
in de omgeving dat er een dokter aanwezig was op de farm. In
dat eerste jaar kwamen veel mensen naar mijn huis en ik herinner mij de bevalling die ik deed onder een boom terwijl mijn
6 honden eromheen lagen en een bevalling in een hut midden
in de nacht bijna zonder licht, ik in de hut met de vrouwen en
Bob buiten bij de deur om de vertaling te doen. Mijn man zag
ook wel dat deze situatie niet ideaal was en hij suggereerde dat
ik het oude huis van zijn oma op de farm als kliniek kon gebruiken. Mijn vader zag meteen dat ik financiële hulp nodig had
om mensen te kunnen helpen en met de eerste donaties van de
kerk in Vierakker en de kerk van mijn tante Riny in Duitsland
kon ik werkelijk aan de slag gaan in 1996. Kort daarna werd
de SOK opgericht. 10 jaar lang zijn we gehuisvest geweest in
grootmoeders huis op de farm totdat we er werkelijk uitbarstten. We hadden een fantastisch team met Mamma Nelly als
vroedvrouw, Francis Mukoya in het lab, William Boit als clinical
officer en Margaret bij de receptie. Maar met 2 bedden was de
kliniek eigenlijk veel te klein. Het was al heel lang mijn wens
om een nieuw ziekenhuis te bouwen en in 2007 werd dat werkelijkheid met de hulp van de Duitse ontwikkelingsbank DEG.
We bouwden een prachtig ziekenhuis met veel ruimte en nieuwe
afdelingen met 18 bedden. In de jaren daarna werd er constant
uitgebreid met de hulp van DEG en vaak ook, via SOK, van Wilde
Ganzen in Nederland. Achter elkaar werden er een Aids afdeling,
een orthopedische werkplaats en een rontgen afdeling gebouwd en elk jaar ook een paar huizen voor het personeel. Er kwam
een heuse 4WD ambulance na jaren in een klein busje rondgereden te hebben. In 2017 konden we met een grote donatie
uit Engeland een nieuwe kinderafdeling bouwen want weer was
het ziekenhuis te klein geworden. Nu hebben we in totaal 34
bedden. Personeel werd verder opgeleid, het nationale ziekenfonds ging beter functioneren, we kregen meer bekendheid en
we deden mee aan programma’s voor kwaliteitsverbetering van
de zorg. In 2020 zijn we dan eindelijk overgeschakeld op een
computer management system voor de patiënten en konden we
de röntgenafdeling digitaliseren. Bij bijna alle bovengenoemde
en onderstaande projecten heeft SOK, via geldwerving in Nederland, een belangrijke rol gespeeld.
En nu staat er een prachtig ziekenhuis dat goed functioneert.
Wat bijna zelfstandig kan draaien. Al die jaren heeft de farm
Mount Elgon Orchards als een grote donor gefungeerd voor het
ziekenhuis door alle salarissen van het personeel te betalen.
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Deze ondersteuning blijft in de toekomst gewoon
doorgaan voor de bijna 40 mensen die in het
ziekenhuis werken.
Onze belangrijke projecten waren de orthopedische werkplaats waar zoveel kinderen en volwassenen met handicaps werden geholpen met operaties en aanpassingen en de Aids kliniek waar we
sinds 2005 begonnen met testen en behandelen
van patiënten. Dat was in de tijd dat er nog een
enorm stigma aan de ziekte verbonden was. Maar
ook de moeder- en kind programma’s hebben vele
levens gered.
De introductie van een goed echo apparaat dat via
Anke Wayers kwam heeft daar zeker aan meegeholpen. Regelmatig werden de moeders verblijd
met de constante stroom dekentjes die uit Nederland kwam via Anna Poot. Vele vrijwilligers en
studenten hebben meegewerkt in het ziekenhuis.
Die droegen allemaal iets bij, groot of klein, maar
altijd met veel enthousiasme.
We zijn nu in onderhandeling met het Ministerie
van Gezondheid over een nieuwe vorm van samenwerken waarbij de overheid ook personeel bij ons
zal detacheren en waarbij de overheid ook zitting
zal nemen in het bestuur. Uiteindelijk hopen we zo
ook een operatiekamer en een chirurgische afdeling toe te kunnen voegen aan het ziekenhuis.
De afgelopen jaren zijn we ook druk bezig geweest
met training van het management team op gebied
van goed leiderschap en besturing van het instituut. Dokter David heeft met de hulp van SOK kunnen
studeren en is nu terug, Judy Wawire doet de financiële administratie zeer zorgvuldig. Sister Veronica
is een katholieke zuster die hoofdzuster is in het
ziekenhuis. De samenwerking met het Ministerie is
goed. We zien bijna 40.000 patiënten per jaar.
Zonder de enorme inzet van de bestuursleden van
SOK en alle trouwe donateurs was dit allemaal nooit mogelijk geweest. Het meeleven van vrienden en
familie was altijd hartverwarmend. We zullen nu
verder gaan zonder SOK maar we hebben er alle
vertrouwen in dat dat goed zal gaan. Het zal in het
begin tegenvallen om niet meer zo makkelijk om
bijdragen voor projecten te kunnen vragen maar er
zullen ander inkomsten voor in de plaats komen,
voornamelijk door het aanbieden van nog meer en
betere services. SOK heeft ons geholpen om zelfstandig te worden en dat is zeker in termen van
ontwikkelingshulp het belangrijkste doel.
Het resultaat van 24 jaar hard werken en samenwerken, proberen en mislukken en toch weer proberen, lachen en huilen en uiteindelijk terugkijken
op een heel bijzonder project.
Voor de laatste keer ga ik jullie bedanken voor alle
steun door zoveel jaren heen. Het is een geweldige
tijd geweest voor iedereen die op de één of andere
manier betrokken was bij het reilen en zeilen van
ons prachtige ziekenhuisje, Andersen Medical Centre. Of dat nu was als personeelslid of als patiënt
of als donateur of vrijwilliger, of als bestuurslid.
We kunnen terugkijken op een prachtig resultaat
en het feit dat er zeker een miljoen patiënten geholpen zijn door ons ziekenhuis sinds 1996!
				

Bea Andersen Schipper

Projecten die in 2020
konden worden afgerond

In 2019 hebben we als SOK geldwervingscampagnes
opgezet voor twee projecten:
• Het verbeteren van de medische faciliteiten van de Andersen kliniek
• De bouw van zes huisjes voor het personeel van de kliniek

de Andersen kliniek

De geldwerving kon eind 2019 succesvol worden afgerond, met veel dank aan
vermogensfondsen en particulieren en vooral aan Wilde Ganzen die ook nu weer
als medefinancier optrad.
Het eerste project is opgezet om een aantal verbeteringen aan te brengen via
het realiseren van meer dan tien deelprojecten. Het voornaamste onderdeel
daarvan was het digitaliseren van het röntgenapparaat. Dat bleek achteraf veel
duurder te zijn dan gebudgetteerd. Wel kon daardoor voldaan worden aan een
aantal duurzaamheidseisen en de wens snel resultaten te kunnen verkrijgen.
Doordat het digitaliseren een groter deel van het budget in beslag nam moest
voor een aantal deelprojecten een andere financiering worden gevonden. Wat
wel binnen dit project bleef vallen waren de volgende deelprojecten: Het aanschaffen van fysioapparatuur, de vernieuwing van de verbrandingsoven en het
opleiden van het personeel daarvoor, het aanschaffen van een aantal computers
en software daarvoor, en dus de digitalisering van het röntgenapparaat. Het
aanschaffen van de verschillende materialen heeft forse vertraging opgelopen
doordat ook in Kenia de Covid 19 pandemie om zich heen greep. We kunnen nu
rapporteren dat alle bovengenoemde deelprojecten tot een goed einde konden
worden gebracht inclusief de opleiding van het personeel. Vooral het nieuwe
röntgenapparaat is een groot succes.
Het tweede project in 2020 was de bouw van zes huisjes voor het personeel
van de kliniek. Al vele jaren hebben we ons ingespannen om geld te werven
voor dit doel omdat de kliniek in omvang groeide en dus ook het aantal personeelsleden. Omdat er geen gepaste woonruimte in de regio te verkrijgen is
moest nieuwbouw plaatsvinden om nieuw personeel aan te kunnen trekken. De
bouw is inmiddels gerealiseerd. Met deze laatste huisjes kon het jarenlange bouwprogramma worden afgesloten. We zijn er dankbaar voor dat we steeds weer
financiën voor dit doel hebben kunnen vinden.
								Chiel Ribbens.

Bedankt voor alles!

