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Achtergrond

Stichting Oloonkolin is operationeel 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.
Veel gemeenschappen in Trans Mara leven nog altĳd
onder de nationale armoedegrens, terwĳl de
bevolking maar blĳft groeien (jaarlĳks met zo´n 4,6%).
Vrouwen krĳgen gemiddeld 8 á 10 kinderen. Dit is
een absurd hoog gemiddelde. HIV, aids, malaria,
tuberculose, luchtweginfecties (pharyngitis), tyfus,
cholera, epidemieën en ondervoeding zorgen dan
ook voor hoge ziekte- en sterftecĳfers. Velen van hen
leven in verschrikkelĳke omstandigheden, met een
gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen en geen toegang tot goede
gezondheidszorg. Door de slechte hygiëne krĳgen
oog-infectieziekten als trachoom, een vrĳ spel. Dit
kost jaarlĳks talloze mensen onnodig hun zicht.

Stichting Oloonkolin
Het doel van de Stichting Oloonkolin is om de
Maasai en Kalenjin gemeenschappen in de
provincie Narok, in Kenia te helpen hun
levensomstandigheden te verbeteren. We
richten ons op het elimineren van de
oorzaken van armoede door praktische
ondersteuning te bieden bĳ de aanleg van
sanitaire voorzieningen en
watervoorzieningen, het opzetten van goede
gezondheidszorg, het opstarten van bedrĳven
en het verspreiden van kennis op het gebied
van hygiëne, gezinsplanning, gezondheid,
landbouw en handel. Dit moet een
ontwikkeling in gang brengen die aanzienlĳke
verbeteringen teweegbrengt op het gebied
van huisvesting, gezondheid, onderwĳs en
het voorzien in basisbehoeften.

Geachte lezer,

Hierbĳ presenteer ik u het
jaarverslag 2021 van Stichting
Oloonkolin Kenya.

Wĳ geven u een overzicht van de
werkzaamheden en activiteiten van
het jaar 2021 en de behaalde
resultaten.

Bedankt dat u ons bĳstaat in deze
ongewone tĳden. Wĳ wensen u en
uw familie en goede gezondheid en
een gelukkig en voorspoedig 2022
toe

Hoogachtend,
Vivian Mutindi Voorzitter
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Activiteiten 2021
Ondanks de uitdagingen en beperkingen die de
Omikronvariant van het coronavirus met zich
meebracht hebben wĳ dit jaar weer flinke stappen
kunnen zetten om het welzĳn van de gemeenschap
in Trans Mara Kenia te verbeteren en het aantal
COVID-19 besmettingen zoveel mogelĳk terug te
dringen.

Neveneffecten van COVID-19.

De wereldwĳde uitbraak van het coronavirus heeft
ons allen het afgelopen jaar overrompeld. Ook in
Kenia heeft COVID-19 een grote impact gehad op
de gemeenschap. In tegenstelling tot Nederland
zĳn in Kenia alle scholen het hele jaar 2020 dicht
geweest. De gevolgen zĳn dramatisch: niet alleen
het aantal besmettingen schoot omhoog, ook de
armoede steeg onder de gezinnen. Kinderen die
eerst maaltĳden kregen op scholen moesten weer
gevoed worden door hun gezinnen. Ook het aantal
tienerzwangerschappen is sterk toegenomen,
alsmede de FMG traditionele praktĳken en kind-
huwelĳken.

Stichting Oloonkolin heeft het afgelopen jaar samen
met de lokale partners en de minister van
Volksgezondheid in Trans Mara Kenia gewerkt aan
het terugdringen van het aantal
tienerzwangerschappen en het waarborgen van
goede medische ondersteuning van moeders en
baby's. We werken er ook aan om prioriteit te
geven aan seksuele en reproductieve
gezondheidsdiensten en onderwĳs als onderdeel
van de COVID-19-responsplannen.

Tevens hebben wĳ geholpen met het heropenen
van scholen voor meer dan 7.500 kinderen. Door
middel van actieve training en
voorlichtingscampagnes over COVID-19 en
handhygiëne, het voorzien van schoon drinkwater
met de bouw van watertanks en handwasstations
op de scholen en het verspreiden van zeep,
desinfectiemiddelen, zelfgeproduceerde
mondmaskers en herbruikbaar maandverband,
hebben wĳ er mede voor gezorgd dat scholen
veilig weer hun deuren konden openen.
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In totaal werden 4.600 kinderen gescreend en 28
leerkrachten opgeleid op 15 verschillende
scholen.

Uit de screening werden 383 schoolkinderen
geïdentificeerd met een verminderd
gezichtsvermogen en oogaandoeningen die de
kwaliteit van leven en schoolprestaties van de
kinderen aanzienlĳk beïnvloeden.

Duurzame Oogzorg

Uit onze bevindingen van de afgelopen jaren
blĳkt dat refractieafwĳkingen en infecties het
meest voorkomen bĳ kinderen. Hoewel dit
makkelĳk te behandelen en zelfs te voorkomen
is met adequate primaire oogzorg, was er voor
de kinderen in Trans Mara nog geen hulp en
blĳven velen onnodig slechtziend. Hierdoor ging
ook de kwaliteit van hun onderwĳs ernstig
achteruit. Door leraren in te zetten op
geselecteerde scholen om schoolkinderen met
een slecht gezichtsvermogen te diagnosticeren
en hen door te verwĳzen naar een van onze
oogheelkundigeassistenten in de regio, hebben
we met succes het gezichtsvermogen van deze
kinderen kunnenherstellen. Zĳ krĳgen nu de
kans om zich optimaal te ontwikkelen, hun
schoolprestaties teverbeteren en met een frisse
blik de toekomst tegemoet te gaan.

Refractieafwĳking

Van de 156 studenten bĳ wie refractieafwĳkingen
werden vastgesteld, kregen 80 studenten een bril
op maat. De overige kinderen met een
gezichtsscherpte kleiner dan -1 worden
gemonitord door de optometrist, omdat het
corrigeren van deze visuele sterkte soms juist
kan leiden tot een verslechtering van het
gezichtsvermogen. Ook leerkrachten met
refractieafwĳking zĳn geïdentificeerd en hebben
een aangepaste bril gekregen.

Ooginfecties

Uit het rapport blĳkt dat het aantal ooginfecties
fors is gedaald ten opzichte van oogonderzoeken
in 2014. Dit is mede te danken aan onze
inspanningen de afgelopen jaren om de hygiëne
in de Trans Mara-gemeenschap en op scholen te
verbeteren door middel van actieve voorlichting
over hygiëne, de voorziening van schoon
drinkwater, de bouw van watertanks en
handwasstations op scholen.



Doorverwezen kinderen

Tĳdens het oogonderzoek op de scholen werden
27 kinderen doorverwezen naar de Ophthalmic
clinical officers en/of de kinderarts. In sommige
van deze gevallen is een operatie nodig om te
voorkomen dat de kinderen blind zullen worden.

Training en productie van brillen

De oogonderzoeken op de scholen had echter
geen zin als er geen mogelĳkheid was om een
adequate oplossing in de vorm van een bril te
bieden aan de behoeftige kinderen. Omdat er in
deze regio geen lokale opticiens zĳn die
betaalbare brillen kunnen leveren, hebben we zelf
de productie van de brillen op ons genomen en
een trainingsprogramma opgezet dat lokale
optometristen, opticiens en technisch personeel
opleidt in het slĳpen en monteren van brillen.

Een ruimte is gerenoveerd en ingericht met de
benodigde apparatuur en gereedschappen voor
onderwĳs en praktĳktraining.

In totaal zĳn er: 2 optometristen, 1 manager, 3
opticiens 6 personen technisch personeel opgeleid
in het slĳpen en monteren van glazen.
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Staar (cataract)
Cataract, ook wel staar genoemd, is een
vertroebeling van de lens in het oog die leidt tot
een afname van het gezichtsvermogen. Cataract
ontwikkelt zich vaak langzaam en kan een of
beide ogen beïnvloeden. Symptomen kunnen zĳn:
wazig zien, het zien van vervaagde kleuren, halo's
van rond licht, problemen met fel licht en
problemen met zien 's nachts. Naar schatting zĳn
er 328.000 blinden in Kenia, met nog eens
750.000 slechtzienden. Cataract is de grootste
oorzaak van vermĳdbare blindheid in het land,
verantwoordelĳk voor 43% van alle gevallen van
blindheid.

In samenwerking met de oogartsen van SLAH
(stichting Leer Anderen Helpen), Stichting Wilde
Ganzen en de Lion Fight for Sight Netherlands
hebben we dit jaar met succes cataractblindheid
verminderd, maar ook de sociaal-economische
situatie van de doelgroep verbeterd door de
kwaliteit van de oogzorg te verbeteren in Trans
Mara Kenia. Dit heeft ook de resultaten van
cataractoperaties verbeterd, de vraag naar
oogzorg vergroot en het aantal oogcomplicaties
in het ziekenhuis verminderd. Ook hebben we
aandacht besteed aan onderliggende problemen
zoals COVID-19, hygiëne en toegang tot schoon
water. Door ons outreach-programma hebben
we mensen in de dorpen bereikt en het aantal
gezondheidswerkers vergroot dat toezicht houdt
op de oogzorg.
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Verschillende factoren zorgen ervoor dat Masai-
meisjes geen toegang hebben tot onderwĳs, en
de meeste daarvan hebben te maken met de
hoge armoede onder de Masai. Door de grote
armoede wenden veel meisjes zich tot oudere
mannen voor geld om onder andere
maandverband te kunnen kopen, zodat ze niet
thuis hoeven te blĳven vanwege hun menstruatie.
Vaak leidt dit ook tot seksueel contact tussen hen
en deze mannen. Dit is een van de redenen
waarom veel jonge meisjes op school ongewenst
zwanger raken. Ook missen zonder
maandverband de meisjes maar liefst 20% van
hun opleiding omdat ze tĳdens de menstruatie
niet in de schoolbanken kunnen zitten, wat
natuurlĳk hun schoolprestaties negatief
beïnvloedt en voor veel verzuim zorgt. Sociale
taboes en verwachtingen rondom menstruatie
maken het voor de meisjes moeilĳk om het
onderwerp openlĳk te bespreken en de hulp te
krĳgen die ze nodig hebben.

Door herbruikbare maandverbanden op school
aan deze meisjes te verstrekken, kunnen ze hun
waardigheid behouden, op school blĳven en hun
doelen nastreven. Herbruikbare
maandverbanden zĳn een gemakkelĳke
hulpbron omdat ze de meisjes in staat stellen ze
te wassen en opnieuw te gebruiken, in plaats
van elke maand wegwerp maandverband te
moeten kopen. Bovendien zĳn ze relatief
goedkoop en milieuvriendelĳk.

Voor de productie worden lokale vrouwen
opgeleid en ingezet in het Mara-gebied. De
maandverbanden hebben de naam "MaraPads
Kit" gekregen, onder het motto: "Let's fight
period stigma!" Dit zorgde tevens voor meer
werkgelegenheid, opleiding en kansen voor
vrouwen in de gemeenschap.

Masai-meisjes in Kenia empoweren door herbruikbare maandverband aan te bieden
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MaraPads Kit voor schoolkinderen wordt geleverd
in een tas en bestaat uit: zes of zeven herbruikbare
maandverbanden, ondergoed, zeep, een
hersluitbare waterdichte opbergtas; voorlichtings-,
educatie- en communicatiemateriaal gericht op HIV-
preventie en seksuele en reproductieve
gezondheid, en gedetailleerde instructies voor
correct gebruik en onderhoud van de herbruikbare
maandverbanden.

We hebben dit jaar in totaal 600 mara-kits
geproduceerd en gedistribueerd aan
schoolmeisjes. Daarnaast hebben ruim 4.600
naar schoolgaande kinderen van 9 jaar en ouder
seksuele voorlichting en onderwĳs gekregen over
menstruatie en hygiëne.

Goed op weg, en nu verder!
Vroege zwangerschap, VGV, vroeg huwelĳk en
andere praktĳken zĳn zoals hierboven beschreven
een onmiddellĳk neveneffect van COVID-19 dat
de jongere generatie treft als gevolg van de
coronamaatregelen. We willen ons blĳven inzetten
om het aantal besmettingen met COVID-19 op
scholen terug te dringen door middel van actieve
voorlichtings- en bewustwordingscampagnes over
COVID-19 en hygiëne, het voorzien van schoon
drinkwater met de bouw van

MaraPads Kit watertanks en handwasstations, alsmede met het
uitdelen van mondmaskers op de scholen. Zo
kunnen scholen openblĳven voor de kinderen,
waar het veilig is, en kunnen we ook bĳdragen
aan het terugdringen van het stĳgende aantal
tienerzwangerschappen, vroege huwelĳken en
FMG in het land.

We werken er ook aan om prioriteit te
blĳven geven aan seksuele en
reproductieve gezondheidsdiensten en
onderwĳs op de scholen als onderdeel van
de COVID-19- responsplannen.

Menstruatiegezondheid en hygiëne

Vooral tienermeisjes ervaren nogal eens
extreem pĳnlĳke menstruaties die hun
aanwezigheid en prestaties op school
kunnen beïnvloeden. Een gebrek aan adequate
voorzieningen en materialen,
bewegingsbeperkingen van meisjes tĳdens hun
menstruatie en de schaamte en een ‘onrein’
gevoel dragen eraan bĳ dat meisjes spĳbelen
tĳdens hun menstruatie. Taboes, mythen en
schaamte rond menstruatie kunnen leiden tot
plagen, schaamte en uitsluiting van dagelĳkse
activiteiten en hebben zo een negatief effect op
het waardigheidsgevoel van meisjes.

Samen met lokale autoriteiten en scholen
willen we leerkrachten en vrĳwilligers blĳven
opleiden om jongeren op te leiden om onder
andere schaamteloos over enstruatie te
kunnen praten.We willen ook doorgaan met
het distribueren van onze herbruikbare
maandverbanden op de scholen en meisjes
leren hoe ze de juiste voorzorgsmaatregelen
kunnen nemen voor hun menstruatie, zodat
ze zich zelfverzekerd voelen en op school
kunnen blĳven.



Duurzame oogzorg

Er is in Trans Mara Kenia, leefgebied van de Masai,
een ernstig gebrek aan primaire oogzorg en
medisch personeel in de regio, waardoor
refractieafwĳkingen en ziekten als glaucoom,
trachoom, staar en blindheid onder kinderen eerder
regel dan uitzondering zĳn. Er worden te veel
kinderen onnodig getroffen door oogaandoeningen
die vaak makkelĳk te behandelen, of zelfs te
voorkomen zĳn.

We willen ons blĳven inzetten voor het opzetten
van een duurzaam zelfvoorzienend
oogzorgsysteem in Trans Mara Kenia. Want
niemand zou moeten lĳden aan onnodig
gezichtsverlies als gevolg van een aandoening die
niet behandeld kan worden, simpelweg omdat er

Door het outreachend karakter van ons project
leggen wĳ direct contact met de gemeenschap
en bereiken we de meest kwetsbare doelgroep.
We zullen uitgebreide screenings gaan
aanbieden die zien op het bieden van primaire
oogzorg en het verstrekken van betaalbare
brillen. Een duurzaam zelfvoorzienend systeem
voor oogzorg zal allereerst het aantal mensen
dat lĳdt aan een oogaandoening drastisch
verminderen, maar zal daarnaast ook de sociaal-
economische situatie van de doelgroep
verbeteren. Nieuwe mogelĳkheid tot opleiding in
de oogzorg zorgt voor werkgelegenheid, zowel
voor mannen als voor vrouwen, maar biedt
vooral slechtziende kinderen een betere kans op
het voltooien van hun school en eventueel latere
opleiding.

geen middelen voor zĳn.

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden gaat
ons nauw aan het hart, en wĳ hopen dan ook
dat u ons wilt helpen de gezinnen in Trans Mara
Kenia met gezonde ogen en een frisse blik vol
vertrouwen hun toekomst tegemoet laten gaan!

Namens het bestuur van Stichting
Oloonkolin willen wĳ u bedanken voor al uw
steun en vertrouwen in het afgelopen jaar.
Dankzĳ u hebben we dit jaar weer flinke
stappen kunnen zetten om het welzĳn van
de gemeenschap in Oloonkolin en
omgeving te verbeteren en het aantal
COVID-19 besmettingen zoveel mogelĳk
terug te dringen.

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

Stichting Oloonkolin Kenya
Knuppelweg 16
3823GJ Amersfoort
Nederland
M 0646096641
E mail: info@stichtingoloonkolin.nl
Stichting Oloonkolin Kenya
IBAN NL04ABNA0568151216


