
Vivian Mutindi

Geachte lezer,
Hierbĳ presenteer ik u het
jaarverslag 2019 van Stichting
Oloonkolin Kenya.
Wĳ geven u een overzicht van de
werkzaamheden en activiteiten van
het jaar 2019 en de behaalde
resultaten.

Het bestuur en vrĳwilligers van
Stichting Oloonkolin Kenya wensen
u prettige kerstdagen en een
voorspoedig 2020!

Hoogachtend, Vivian Mutindi
Voorzitter

Achtergrond
Stichting Oloonkolin is operatief in de regio Trans-
Mara in Kenia. De Trans Mara-regio maakt deel uit
van Narok County en wordt grotendeels bewoond
door de Maasai en de Kalenjin. Trans- Mara
behuisd ongeveer 800.000 mensen, van wie de
meeste hun traditionele nomadische levensstĳl
hebben ingeruild voor een vaste woonplaats.
Vanwege hun vroegere pastorale cultuur hebben de
meeste van hen geen opleiding genoten en missen
ze dus essentiële kennis en vaardigheden voor hun
persoonlĳke, maar vooral economische
ontwikkeling.
De gemeenschappen in de regio Trans Mara,
hebben zeer beperkte toegang tot schoon
(drinkbaar) water en tot de meest elementaire
sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en riolering.
Dit leidt tot een verscheidenheid aan
gezondheidsproblemen, van tandbederf tot ernstige
ziekten zoals cholera, difterie en tyfeuze koorts.
Deze ziekten leiden tot onnodig veel doden
vanwege gebrek aan gezondheidszorg. Kinderen
gaan ook niet naar school vanwege ziekte, als ze
überhaupt al naar school gaan. Het dagelĳkse
karwei om water uit de rivier te halen is meestal de
taak van de vrouwen en de meisjes. Het is een
lastige, tĳdrovende en gevaarlĳke taak, omdat het
water moet worden verkregen uit de rivier: de
natuurlĳke habitat van wilde dieren. Vooral
krokodillen en nĳlpaarden maken jaarlĳks veel
slachtoffers onder mensen die water uit de rivier
trachten te halen. Daarom wordt toegang tot 'veilig'
water beschouwd als een van de belangrĳkste
factoren om de levensomstandigheden in het dorp
te verbeteren.

Stichting Oloonkolin
Het doel van Stichting Oloonkolin Kenya is
de inwoners van Oloonkolin helpen met het
verbeteren van hun leefomstandigheden.
We richten ons op het stimuleren en
creëren van een duurzame lokale economie
door banen en daarmee ook (vaste)
inkomsten te scheppen. Dit vertaalt zich in
het verschaffen van onder andere veilig
drinkwater, het opzetten van goede
gezondheidszorg, het beschikbaar stellen
van microkredieten, het opleiden van onder
andere werkers in de gezondheidszorg en
het verspreiden van kennis op het gebied
van hygiëne, gezondheid, landbouw en
handel.



Werkloosheid
Werkloosheid is een grote uitdaging die talloze
jongeren in Kenia treft. Ongeveer 800.000 jonge
Kenianen komen elk jaar op de arbeidsmarkt en
de jeugdwerkloosheid wordt geschat op 35%,
vergeleken met het totale nationale
werkloosheidspercentage van 10%. Bovendien is
80% van de werkloze Kenianen jonger dan 35
jaar.
Stichting Oloonkolin Kenya biedt gemotiveerde
werkloze jongeren uit het dorp Oloonkolin en
omgeving een opleiding tot metselaar, gevolgd
door werk voor degenen die de opleiding
succesvol afronden.Voor de duurzaamheid van
het project wordt een bedrĳf opgezet door onze
lokale partner in Kenia. Deze ´Mara Water
Supplies´ is nodig om werk voor de metselaars te
werven, microkrediet te verstrekken en is zeer
belangrĳk voor de continuïteit van het project.
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Activiteiten 2019
Het afgelopen jaar heeft Stichting Oloonkolin
Kenya een aantal belangrĳke doelstellingen
bereikt die een belangrĳke bĳdrage hebben
geleverd aan de verbetering van de
levensomstandigheden van de inwoners van
Oloonkolin en de omliggende gebieden. Dit heeft
ook indirect de economische standaard van dit
dorp verbeterd. Hieronder vindt u een overzicht
van wat er dit jaar is bereikt!

Schoondrink water
Het toegankelĳk maken van schoon en veilig
drinkwater is een van de belangrĳkste
doelstellingen van onze stichting. Met de
vooruitgang die we de afgelopen 5 jaar hebben
geboekt hebben we de algemene gezondheid en
economische situatie van de bewoners van
Oloonkolin al flink verbeterd. Ondanks deze
mooie resultaten blĳkt echter uit onderzoek dat
nog steeds 32,7% van de huishoudens meer dan
een uur spendeert aan het halen van water tĳdens
het droge seizoen. De meeste huishoudens van
gemiddeld 6 personen slaan water op in
watertanks van klein formaat (tussen de 21 en
200 liter). Deze tanks zĳn veel te klein in
verhouding tot de hoeveelheid neerslag in
Transmara regio. Er valt namelĳk zelfs in de
droogste periode nog ongeveer 771 mm neerslag
per jaar.

Om te voorkomen dat vrouwen en kinderen de
gevaren van de rivier moeten trotseren voor
drinkwater worden er momenteel in Oloonkolin
metselaar-trainers opgeleid voor de bouw van
watertanks die regenwater opvangen. Binnen een
tĳdspanne van slechts 6 dagen kunnen de
metselaars een watertank met een capaciteit van
5000 liter construeren, met plaatselĳk beschikbare
materialen en gereedschappen. Een tank van
5000 liter kan gedurende 3 maanden maar liefst
10 huishoudens voorzien van elk 5 liter water per
dag (gedurende de droge periode). De tanks zĳn
relatief makkelĳk te bouwen en zeer duurzaam.
Het water wat opgevangen wordt in de tanks is
veilig om te drinken, maar kan ook worden
gebruikt voor sanitaire doeleinden, irrigatie,
wassen en schoonmaken. De tanks kunnen
natuurlĳk ook handmatig worden gevuld.
Inmiddels zĳn er reeds 25 watertanks gebouwd.
De tanks worden gemaakt van Ferro cement, een
duurzaam en milieuvriendelĳk alternatief voor de
tot op heden veelgebruikte plastic (PVC)
watertanks. Met een verwachte levensduur van
meer dan 20 jaar zorgen we voor een duurzaam
mileuvriendelĳk karakter van ons project.



Onderwĳs
In Oloonkolin heerst nog nauwelĳks
gendergelĳkheid. In de opvoeding is dat
onderscheid duidelĳk terug te zien: jongens krĳgen
voorrang en worden naar school gestuurd, terwĳl
de meisjes van school worden gehouden om
huishoudelĳke taken op zich te nemen. Meisjes
worden besneden, uitgehuwelĳkt, en krĳgen vaak
op zeer jonge leeftĳd al kinderen.
In samenwerking met de Nederlandse stichting
'Help Verloskundigen in Kenia' hebben we Leina
de gelegenheid gegeven om te studeren en haar
lot in eigen handen te nemen.

Het afstuderen van vrouwelĳke student Leina
aan het PCEA Nakuru West Nursing and Technical
College in Kenia.

Gezondheidzorg
In samenwerking met stichting Wilde Ganzen
hebben we een gezondheidscentrum kunnen
bouwen in Oloonkolin. De officiële naam van
dit centrum is 'MaraStich Hospital' , zie ook de
website die hiervoor is opgezet:
https://www.marahospital.com.

Met 16 werknemers streeft het centrum naar
duurzame, toegankelĳke en betaalbare zorg voor
elke inwoner van Oloonkolin en omgeving. De
focus ligt op continue verbetering van de
kwaliteit van zorg om klinische resultaten,
patiëntveiligheid en patiënttevredenheid te
garanderen. Het centrum werd omarmd door de
gemeenschap en is door meer dan 1500 zieke
patiënten bezocht tĳdens de eerste 3 dagen van
de opening. Ook de gouverneur van Narok
County heeft het gezondheidscentrum bezocht
en prees de unieke en duurzame constructie van
zeecontainers en de kwaliteit van de medische
apparatuur. We hopen dat het centrum in de
toekomst uit zal groeien tot een bruisende plek
die medische hulp voor elke patiënt uit de
omgeving garandeert.

Stichting Oloonkolin Kenya IBAN NL04ABNA0568151216

De succesvolle training van 28 jongvolwassen
metselaars voor de bouw van een systeem om
regenwater op te vangen. Van de getrainde
metselaars zĳn 8 lokale trainers aangesteld, die
op hun beurt verantwoordelĳk zĳn voor het
voortzetten van de trainingen en het coördineren
van het bouwproces. Het doel is minstens 10
nieuwe metselaars per jaar op te leiden. Dit alles
wordt begeleid door een lokale ingenieur van
bedrĳf "GreenBerg International Limited", met wie
wĳ nauw samenwerken.

Met dit project streven we ernaar banen en
inkomsten te creëren door middel van duurzaam
gebruik van regenwater. Deze doelstellingen
beantwoorden het verzoek van Keniaanse
jongeren door de hoge werkloosheid aan de
overheid en NGO-organisaties, voor
ondersteuning met microkredieten en technische
vaardigheden die hun kunnen helpen een eigen
bedrĳf te starten zodat ze voor zichzelf en hun
familieleden kunnen zorgen.



Goed op weg, en nu verder
Vrouwenbesnĳdenis (FGM) in de Maasai-
gemeenschap is vandaag de dag helaas nog heel
gewoon. Veel Maasai-gezinnen kunnen zich een
opleiding voor hun kinderen niet veroorloven.
Daarom worden veel meisjes op zeer jonge leeftĳd
uitgehuwelĳkt, zodat ze beschermd zĳn tegen een
leven van armoede. Maasai-meisjes worden pas
na hun besnĳdenis als 'volwassen' gezien.
Voordat een meisje uitgehuwelĳkt kan worden,
moet ze dus eerst besneden worden. In sommige
gevallen vindt de besnĳdenis zelfs al als baby
plaats. Deze traditie is zeer gevaarlĳk voor de
gezondheid en het mentale welzĳn van deze
meisjes, en dit levert zowel op korte als lange
termĳn ernstige problemen op. Enkele van de
belangrĳkste gezondheidsproblemen die verband
houden met FGM, waarmee de meeste vrouwen
te maken krĳgen, doen zich voor tĳdens de
zwangerschap en de bevalling. In sommige
gevallen kunnen complicaties van FGM de dood
van zowel moeder als kind tot gevolg hebben.
Stichting Oloonkolin gaat het komende jaar onze
lokale verloskundige en haar assistenten
ondersteunen bĳ het bieden van fysieke en
psychische hulp aan besneden vrouwen en jonge
meisjes in Oloonkolin en omgeving. Ook is het
nodig dat wĳ de gemeenschap beter voorlichten
over de gevolgen van vrouwenbesnĳdenis. Door
het bieden van gespecialiseerde zorg tĳdens de
zwangerschap, bevalling en kraamperiode kunnen
we het aantal sterfgevallen en complicaties als
gevolg van FGM verminderen. Onze stichting
wenst op deze manier haar steentje bĳdragen aan
een wereld zonder vrouwenbesnĳdenis en
seksuele onderdrukking van jonge meisjes en
vrouwen.

Economische Ontwikkeling
Oloonkolin heeft de afgelopen 5 jaar dat onze
stichting in het dorp werkzaam is een enorme
economische ontwikkeling doorgemaakt. Door
de algemene leefomstandigheden te verbeteren
wordt het dorp aantrekkelĳker voor meer
welvarende inwoners van Kenia, die zich nu met
hun families in het dorp vestigen. Met hun
welvaart kunnen de geïnstalleerde voorzieningen
onderhouden worden, en houden zelfs de armste
mensen toegang tot de essentiële
basisvoorzieningen. De komst van mensen met
meer te besteden zorgt ook voor een toename in
werk voor de getrainde metselaars en boeren in
het dorp. Dit alles leidt tot aanzienlĳke
verbeteringen op het gebied van huisvesting,
gezondheid en onderwĳs.
Het dorp werd onlangs bezocht door de
gouverneur van Narok County, die erg onder de
indruk was van de ontwikkelingen in het dorp.
Enkele inwoners, onder wie onze lokale partner
David Muthengi, zĳn geselecteerd om de
gouverneur te ondersteunen bĳ de verdere
ontwikkeling van Oloonkolin en de omliggende
gebieden.
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Oogheelkundezorg
In samenwerking met Stichting Leer Anderen
Helpen (SLAH) zĳn we bezig met het opzetten
van oogheelkundige zorg voor de ruim 800.000
inwoners van Trans-Mara en omgeving. Blindheid
en visuele beperkingen komen ontzettend veel
voor in Kenia, terwĳl veel van deze aandoeningen
gemakkelĳk te behandelen zĳn. Echter hebben de
mensen er de middelen niet voor, met het gevolg
dat deze aandoeningen onnodige blindheid
veroorzaken. Door het opleiden van lokaal
medisch personeel, het opzetten van
oogheelkundige klinieken op plekken waar de
toegang tot oogzorg het schaarst is.
Tĳdens deze missie wordt er een nieuwe
generatie Nederlandse oogartsen naar Kenia
gestuurd om hun kennis en vaardigheden omtrent

de klassieke staaroperatie (MCICS) bĳ te houden
en uit te voeren. Deze techniek is in de
ontwikkelde Westerse landen reeds vervangen
door de moderne phaco-emulsificatie. Toch wordt
de klassieke operatietechniek in Nederland nog
steeds toegepast. Door de nieuwe generatie
oogartsen de mogelĳkheid te bieden deze
vaardigheden uit te voeren in ontwikkelingslanden
zorgen we er niet alleen voor dat steeds meer
mensen in Kenia adequate oogzorg ontvangen,
maar zorgen we ook voor een update in de
klassieke vaardigheden van de oogartsen, die
vervolgens hun opgedane ervaring wederom in
Nederland toe kunnen passen. Dit "win-win" -
aspect maakt een duurzame relatie tussen de
twee mogelĳk.

Evenementen
Regelmatig organiseren we of doen we
mee aan evenementen, zoals fietstochten
en sponsoracties. Ook staan wĳ vaak op
markten of festivals, om onze projecten
onder de aandacht te brengen en geld in
te zamelen. Houdt hiervoor onze website
http://www.stichtingoloonkolin.nl en
onze Facebook-pagina in de gaten of
abonneer u op onze nieuwsbrief via het
mailformulier!
Stichting Oloonkolin Kenya
Knuppelweg 16
3823GJ Amersfoort
Nederland

M 0646096641

E mail: info@stichtingoloonkolin.nl

Dankzĳ uw steun en de inspanning van vele
vrĳwilligers hebben we al veel
belangrĳke stappen gezet om de algemene
gezondheid en leefomstandigheden van de
mensen in Oloonkolin te verbeteren. Hoe
beter het met de mensen daar gaat, hoe
beter ze in staat zullen zĳn om zelf actief mee
te werken aan de verdere projecten, zoals de
bouw van meer water en sanitaire
voorzieningen, het opzetten van duurzame
landbouw en het starten van ondernemingen.
Uw steun is hierbĳ onontbeerlĳk!

Wĳ willen alle vrĳwilligers en medewerkers,
donateurs en anderen die helpen of hebben
geholpen bĳ de uitvoering van de projecten
heel hartelĳk bedanken voor hun vrĳgevigheid
en onvermoeibare inzet.

Stichting Oloonkolin Kenya
IBAN NL04ABNA0568151216


