
 

 

 

Geachte lezers en donoren,        

24 december 2018 

 

Het afgelopen jaar zijn veel doelen behaald in Oloonkolin. De hoogste tijd voor 

een update van wat is bereikt en op korte termijn staat te gebeuren. 

We wensen u prettige kerstdagen, een goed einde en een 

voorspoedig en gelukkig nieuwjaar!  

 

Met een hartelijke groet,                                                          

Stichting Oloonkolin Kenya 



 

 

Stichting Oloonkolin Kenya heeft als doel de inwoners van Oloonkolin te helpen hun 

leefomstandigheden te verbeteren. We richten ons onder andere op het opzetten van 

zorgfaciliteiten en het verminderen van de oorzaken van armoede. Door kennis te verspreiden en de 

inwoners te helpen bij kwesties zoals hygiëne, gezondheidszorg, landbouw en handel worden de 

algemene leefomstandigheden steeds beter. 

In de afgelopen 4 jaar heeft Stichting Oloonkolin een aantal belangrijke doelstellingen bereikt die een 

grote bijdrage hebben geleverd aan de gezondheid van de inwoners van Oloonkolin. Het creëren van 

eerstelijnszorg voor alle bewoners is misschien wel de belangrijkste van allemaal. Hiermee werd 

directe toegang tot medicatie en vaccinaties een feit. Dit zal ongelofelijke invloed hebben op de 

vermindering van sterfgevallen en verbetering van de algemene gezondheid. Ook zal de economie en 

samenleving van Oloonkolin hier beter van worden: steeds minder mensen zullen genoodzaakt zijn 

zich ziek te melden, en kunnen dus beter functioneren in bedrijven, landbouw, ziekenhuizen en 

scholen. Minder weeskinderen zullen worden achtergelaten, omdat de zorg voor een kind steeds 

haalbaarder wordt. Ook hoeven families minder geld uit te geven aan medicijnen en zijn er steeds 

minder familieleden die constante zorg nodig hebben. 

De bouw van het gezondheidscentrum is begin dit jaar gestart door ons team in 

Oloonkolin. Het project werd ter plaatse zeer goed ontvangen; zowel het team van 

lokale experts als de gemeenschap waren hierbij betrokken en uitten hun steun. 

Het project werd ook toegejuicht door de Minister van Volksgezondheid van Narok 

County. Door begeleiding te bieden aan ons deskundig team en ervoor te zorgen 

dat het gezondheidscentrum voldoet aan alle vereisten die de gezondheids- en 

veiligheidsinspecteurs en de overheid stellen, is de minister een enorme steun 

geweest voor ons project. 

 

 



Het centrum is opgebouwd uit zeecontainers. Dit materiaal was niet alleen voordelig vanwege de 

duurzaamheid en stevigheid, maar was tevens betaalbaar en gemakkelijk om mee te werken. 

 

 

 

 

 

Het gebouw heeft onder andere een huisartspost met ruimte voor de Clinical Officer en voor een 

verloskundige die spreekuur houdt. Ook is er een aparte ruimte voor een laborant (denk aan 

bloedafname), en een traumakamer. Ernstig zieke patiënten kunnen tijdelijk worden opgenomen in de 

verpleegkamer, terwijl zij wachten tot overplaatsing naar het Kilgoris District Hospital mogelijk is. 

Tussen de containers bevindt zich de receptie, waar ook de medische dossier zijn opgeslagen, en een 

apotheekkamer. Centraal tussen de containers is een wachtruimte gecreëerd. 

Het gebouw functioneert nu nog op zonne-energie, maar ondertussen wordt er door de regering, 

elektriciteit aangelegd en is er een weg gemaakt die Oloonkolin verbindt met Kilgoris Stad. Zo is het 

gezondheidscentrum ook beter bereikbaar voor bewoners uit de omringende gebieden. Ook kan er 

in geval van nood een ambulance snel ter plaatse zijn en wordt het vervoer van ernstige gevallen 

naar het ziekenhuis in Kilgoris, wat 60 kilometer van het gezondheidscentrum ligt, nu mogelijk 

gemaakt. Dit heeft een enorme grote invloed op de kwaliteit van zorgverlening en worden er steeds 

meer levens gered.  

  

 



Om ervoor te zorgen dat er direct medische zorg kan worden verleend, is er door de minister van 

Volksgezondheid een medisch team aangewezen onder leiding van Peter Oleshira Silei, de directeur 

van het Trans Mara District. Het team heeft al meer dan 2000 inschrijvingen binnen, en naar 

verwachting stijgt dit de komende jaar naar meer dan 10.000 medische dossiers van patiënten uit het 

hele gebied. Het medisch team heeft ook verschillende vaccinatieprogramma’s op scholen in 

Oloonkolin en omringende gebieden gestart. 

 

 
 
Wij streven naar het verlenen van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor elke inwoner uit 
Oloonkolin en omstreken. De focus ligt op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de zorg 
om klinische resultaten, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid te garanderen. Stichting 
Oloonkolin heeft haar krachten gebundeld met lokale aandeelhouders en het ministerie van 
Gezondheid en Sanitatie in Narok County om de duurzaamheid en haalbaarheid van deze 
doelstellingen te waarborgen. 
 
Door actief voorlichting over hygiëne te geven is Oloonkolin nu sinds een jaar Open Defecation Free 
(ODF)! Maar liefst 35% van de huishoudens heeft nu toegang tot sanitaire voorzieningen, wat eerst 
slechts 11% was,  terwijl er momenteel ook 39%  toiletten erbij worden gebouwd. 



 
 
Ook zijn er meer maatregel genomen voor de gezinnen van het dorp Oloonkolin die meer dan 5 KM 
moeten lopen water om schoon drinkwater te bereiken in het centrale kern van Oloonkolin. Stichting 
Oloonkolin heeft hiervoor een samenwerking aangesloten met Paul akkerman van stichting 
degevuldewaterkruik die met zijn team uit Guinee-Bissau in september 2018 naar Oloonkolin reiste 
om 8 metselaars en een manager te trainen Watertanks voor opvang van regenwater te bouwen. 
Een tank van 5000 liter kan gedurende 3 maanden (100 dagen) 10 huisgenoten voorzien van elk 5 
liter water per dag gedurende de droge periode. Het bouwen van een tank is goedkoop en goed te 
leren door plaatselijke metselaars (masons) of een handige boer. Je hebt alleen handgereedschap 
nodig. In de donkere, lichtdichte ruimte, tussen muren van cement blijft het water het hele jaar 
goed. 

 
 

 
 
 
De volgende doelstelling zijn bereikt naar een succesvolle 14 dagen training; 

1. Succesvolle training van 8 metselaars; 
2. Bouw van 8 opvangtanks voor regenwater met een capaciteit van 5000 liter 
3. Veilige toegang tot schoon drinkwater in gezinswoningen, 
4. Verspreiding van kennis over hygiëne bij bewoners, om ziekten te voorkomen; 
5. Verlaging van medische kosten; 
6. Vermindering van afwezigheid op het werk of op school; 

 



 
 
 

Evenementen 
 

Regelmatig organiseren we of doen we 
mee aan evenementen, zoals een 
fietstocht, sponseractie , ook staan wij op 
de markt/festivals, om onze projecten 
onder de aandacht te brengen en geld in 
te zamelen. Houd onze website 
http://www.stichtingoloonkolin.nl en 
onze Facebook-pagina in de gaten of 
abonneer u op onze nieuwsbrief via het 
mailformulier!  
 

 
 
 
 
 

 
Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers en uw steun hebben we de  
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 
 

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. 

 
 

 

http://www.stichtingoloonkolin.nl/


 

 


