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‘Twintig jaar geleden startte ik een 

praktijk voor het maken van pret-echo’s’, 

legt Anke Waijers-Diepenhorst uit. ‘Op 

een gegeven moment vervingen we de 

2d-apparatuur in een meer geavanceerde 

3d-versie. Ik dacht: die gooien we niet 

zomaar weg. Ik kreeg contact met Bea 

Andersen, een Nederlandse tropenarts die 

sinds 1991 werkt in Chepchoina (op de 

helling van Mount Elgon), in het grensge-

bied van Kenia met Oeganda. Mijn man 

Ad en ik werden gegrepen door het goede 

werk van Bea. We besloten haar te gaan 

helpen.’

Anke legt uit hoe. ‘We schonken Bea de 

apparatuur voor de kleine, druk bezochte 

kliniek die ze er had opgezet. Ook ben ik 

ter plekke mensen gaan trainen in het 

maken van zwangerschapsecho’s. Boven-

dien zijn we Bea gaan helpen met haar 

onderwijsprojecten. Zij richtte in 1998 

een kleine basisschool op. Tot dan gingen 

de kinderen en jongeren in Mount Elgon 

niet naar school. Wij zagen dat -als je de 

arme bevolking echt wilt helpen om het 

beter te krijgen- onderwijs de sleutel is. De 

reden om in 2005 Stichting Elimu Mount 

Elgon op te richten. Sinds 2005 financiert 

onze stichting onderwijsprojecten, zoals 

de bouw van peuter- en basisscholen én 

middelbare scholen. In 2012 werd een 

goed uitgeruste ambacht-huishoudschool 

geopend. Bovendien ondersteunen we 

kinderen en individuele studenten uit 

arme gezinnen met een opleidingsfonds 

of een studiebeurs. We willen dat alle 

kinderen naar school kunnen gaan.’

Tante Pollewop

Eén van de manieren om geld in te 

zamelen voor de stichting, is de verkoop 

van goede, gebruikte dames- en kinder-

kleding. Dochter Evelyne Klerx-Waijers en 

Cathelijn Bogaers, een van haar vriendin-
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nen, kwamen op dit idee na een actie op 

de peuterspeelzaal van hun kinderen. ‘In 

eerste instantie zamelden we kinderkle-

ding in en stuurden we dit naar Mount 

Elgon. Maar dat leverde problemen op 

bij de douane en we konden er niet alle 

kinderen mee helpen. Toen zijn Evelyne 

en ik gestart met Tante Pollewop, verkoop 

van tweedehands kinder- en dameskle-

ding die geheel draait op vrijwilligers en 

donaties. We begonnen met de verkoop 

tijdens de jaarlijkse Meimarkt, maar 

hebben inmiddels een echte winkel aan 

de Besterdring 47 in Tilburg. De winkel 

is dinsdag tot en met donderdag open 

van 9:00 tot 16:00 uur.’ Cathelijn is trots 

op de winkel: ‘We verkopen echt alleen 

goede en mooie kleding, tegen hele kleine 

prijsjes. Bovendien delen we sinds 2007 

kledingbonnen uit aan gezinnen die 

bijvoorbeeld via de Voedselbank, Stichting 

Leergeld en pater Poels bij ons komen. De 

klanten die de bonnen ontvangen kunnen 

zelf kleding en schoenen uitkiezen. In al 

die jaren hebben we al meer dan 4000 

kinderen aangekleed.’

De familie Waijers en hun vele vrienden 

zijn bijna dag en nacht bezig met hun 

goede doelen. Pater Familias Ad: ‘Maar 

het is zo bijzonder dat je zowel mensen 

hier als in Kenia kunt helpen. Daar krijg 

je heel veel voor terug. We zijn ook heel 

blij met de hulp van Hans Belterman van 

De Beer Accountants. Hij is al meer dan 

twintig jaar onze contactpersoon voor ons 

eigen bedrijf en beoordeelt, zonder ver-

goeding, sinds 2011 de financiële stukken 

van de stichting.’

Wilt u bijdragen of heeft u goede ge-

bruikte dames- en kinderkleding? Kijk 

op www.elimumountelgon.nl voor meer 

informatie of stuur een mail naar info@

elimumountelgon.nl. t.a.v. Ad Waijers. 

Tante Pollewop maakt 
activiteiten Elimu Mount 
Elgon mogelijk
Ieder kind naar school in Mount Elgon. Dat is het streven van 

Stichting Elimu Mount Elgon. Eén van de manieren om geld 

in te zamelen, is de verkoop van goede, gebruikte dames- en 

kinderkleding door Tante Pollewop.

Voor het Goede Doel

Anke en Ad Waijers en hun dochters Cathelijn en Evelyne
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