De afgelopen jaar is er weer ongelofelijk veel gebeurt in Oloonkolin. De hoogste
tijd dus voor een update van wat er is bereikt en op korte termijn staat te
gebeuren.
Wij wensen u fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig en gelukkig
nieuw jaar!
Met een hartelijke groet,
Stichting Oloonkolin Kenya
Water in Oloonkolin
Bij een van de buitenkernen in Oloonkolin –
Ntulele is inmiddels schoon drink water
beschikbaar. Er is een 'borehole’ aangelegd,
een wateropslagtank gebouwd en is er ook
een waterleiding gelegd naar de school waar
een waterkiosk is gebouwd zodat De meisjes
geen lange afstanden meer hoeven te lopen
om water te halen in de vieze rivier vol wilde
dieren. Ze kunnen nu naar school gaan om
schoonwater te halen en de lessen te volgen.
De ouders houden nu ook tijd over voor
andere werkzaamheden om inkomen te
verdienen.
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Voorlichting hygiene
Begin Maart 2016 is er onder leiding van
Chantal Westerhoff-De Ruiter,
verpleegkundige in Nederland, uitgebreid
aandacht besteed aan voorlichting op het
gebied van hygiëne. Chantal heeft 15 lokale
team voorlichters opgeleid die de kennis over
hygiëne verder onder de lokale bevolking
zullen verspreiden. Momenteel zijn er door de
lokale teams 1500 kinderen en volwassenen
opgeleid. De bedoeling is dat er aan het
einde van 2017 5000 inwoners in Oloonkolin
zijn bereikt
Hygienisch voorliching

Staaroperaties
Samen met Chantal is er op 4 maart 2016
een medisch team, waaronder twee
oogartsen van Stichting SLAH, naar
Oloonkolin gereisd om samen met enkele
lokale specialisten van het Trans Mara West
Hospital, het dichtstbijzijnde ziekenhuis 70
km verderop in de stad Kilgoris,
oogheelkundige zorg te verlenen. In totaal
hebben ze ruim 400 mensen gescreend; 140
zijn opgenomen voor behandeling en bij 78
daarvan zijn operaties uitgevoerd, 76 mature
cataracten en 2 cornea-perforaties, met een
99% positief post-operatief resultaat
Staaroperatie
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Onderwijs
Sinds oktober 2015 wordt in samenwerking
met Stichting Help Verloskundigen in Kenia en
Wilde Ganzen een plaatselijke studente, Leina,
opgeleid tot verloskundige. Na haar training zal
zij kraamvrouwen in Oloonkolin begeleiden bij
hun zwangerschap en bevalling. Hierdoor zal
het sterftecijfer van vrouwen en pasgeborenen
drastisch worden verlaagd. Met Leina gaat het
heel goed. Ze is momenteel een van de beste
studenten in haar klas.

Leina

Goed op weg, en nu verder
Op een andere school in Oloonkolin, is het
toiletgebouw ingestort en er is ook geen
schoonwater op school. De overheid dreigt
deze school te sluiten waardoor 400 kinderen
geen onderwijs kunnen volgen.
Wij gaan ons inzetten om de toiletten op deze
basisschool te repareren zodat de kinderen
onderwijs kunnen blijven volgen. Ook willen wij
er voor zorgen dat de kinderen toegang
hebben tot schoon drinkwater door de aanleg
van watervoorzieningen op de school.
Ingestort toiletgebouw
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Goed op weg, en nu verder
Ook zullen er in samenwerking met stichting
SLAH en de 'Fred hollows Foundation'
uitgebreide screeningsprogramma’s worden
opgezet in het gebied Transmara. Deze
screenings-programma’s zijn niet alleen
bedoeld om cataract (staar) patiënten te
bereiken, maar ook om refractie afwijkingen op
te sporen, met name bij jonge kinderen.
Daarnaast wachten er zo’n 80 patiënten voor
een staaroperatie aan hun 2e oog. Het
medische team zal daarbij worden versterkt
door dr. Nayyirih de Koning-Tahzib en haar man
Jan-Willem de Koning die hun kennis en
ervaring op het gebied van keratoconus en
refractie met het lokale medische team zullen
delen. Daarnaast zal dr. de Koning zich gaan
bekwamen in de traditionele
operatietechnieken zoals de Manual Small
Incision Cataract Surgery (MSICS). Deze
traditionele operatietechnieken worden in het
Westen bijna niet meer geleerd, maar kunnen
soms wel uitkomst bieden in specifieke
situaties waarvoor moderne technieken minder
geschikt zijn.

Oogonderzoek

Tevreden patienten

Evenementen
Regelmatig organiseren we of doen we mee
aan evenementen, zoals een fietstocht
September 2017, sponserloop dit jaar
ondersteund door basis school De Waai in Cuijk
en De Brede school in Middenmeer,
Koningsdag, Afrikaanse markt/festivals, om
onze projecten onder de aandacht te brengen
en geld in te zamelen. Houd onze website en
onze Facebook-pagina in de gaten of abonneer
u op onze nieuwsbrief via het mailformulier!

Afrikaanse festival-kora Lamin Kuyateh
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Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers
en uw steun hebben we de eerste belangrijke
stappen gezet om de leefomstandigheden van
de mensen in Oloonkolin te verbeteren. Door
een betere gezondheid zullen de mensen in
staat zijn om zelf actief mee te werken aan de
verdere projecten, zoals de bouw van meer
water- en sanitaire faciliteiten, het opzetten
van duurzame landbouw en het opzetten van
ondernemingen. Uw steun is hierbij
onontbeerlijk
Sponsorloop basisschool de Cuijk en Brede
school Middenmeer

Wij danken alle vrijwilligers en medewerkers, donateurs en anderen die hebben geholpen
en nog helpen bij het uitvoeren van de projecten voor hun inzet en gulheid.
In het bijzonder danken wij Basis scholen De Waai in Cuijk en De Brede school in
middenmeer , Cordaid, Panta Holdings BV, diaconie Protestantse Gemeente Hoogkarspel/
Lutjebroek. De AD-krant, World Vision Kenya, County Council Narok, Join The Pipe,
Stichting Hervormd Weeshuis, Stichting Rommelmarkt Haren, Stichting 40MM, Stichting
De Goede Doelen, en Wijkcomité Van der Capellenlaan Zutphen., Kerk ARK in
Middenmeer, Stichting SLAH en Stichting Help Verloskundigen in Kenia. Dorcus,
Oogziekenhuis zonnestraal, Hogeschool Utrecht, stichting Zienderogen, Impulsis, De
firma’s Bausch & Lomb, Medical Workshop, Paul Bos, Alcon en collector bus actie in
Amersfoort (Volendammer Vishandel Nieuwland, Semanur Doner, Formido Hoogland,
BikeFactory).
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