
Oktober van dit jaar hebben wij (Jos Hardy en Aard Vogels) Lodwar bezocht. Om ook de "awareness" vanuit onze eigen 
sociale omgeving te vergroten hebben we 6 vrienden gevraagd om met ons mee te reizen. Twee daarvan waren hier al 
eerder geweest. De overige vier bezochten Lodwar voor het eerst. Met hen bezochten we diverse scholen (waaronder 
Loima en de Turkana Girls School) en het ziekenhuis in de stad. Fried, één van de deelnemers heeft op Turkana Girls 
School een erg mooie activiteit met de studenten gedaan. Hier wordt binnenkort een extra Nieuwsbrief aan gewijd.
Daarnaast was er ook tijd om een indruk te krijgen van het gebied, de cultuur en infrastructuur van Lodwar en omgeving. 
Tijdens ons verblijf zijn er veel indrukken opgedaan en gesprekken gevoerd over de plek, de zin en onzin van hulp, welke 
hulp voegt toe en wat zou anders kunnen. Bij terugkomst hebben wij het gezelschap gevraagd een aantal vragen te 
beantwoorden. In déze Nieuwsbrief delen we met u hun en onze ervaring. 
Binnenkort ontvangt u bericht met de Feiten en Cijfers van de stichting.
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Hoe zou je aan “buitenstaanders” Lodwar en 
omgeving omschrijven om de 
omstandigheden waarin we als stichting 
werken weer te geven?
“Dichter bij de hel kun je niet komen. Het is een 
zandbak, met hier en daar een acaciaboom. 
Zinderende hitte." Lodwar is een gebied met 
moeilijke levensomstandigheden. Droog, warm, 
stoffig. Je ziet het ook aan het uiterlijk van de 
mensen, tanig. Het ligt in het gebied wat wordt 
omschreven als het armste gedeelte van Kenia. 
Immens droog en erg heet. Opvallend is de 
vriendelijkheid van de bevolking. Een mooi en 
trots volk. Met onze Europese ogen zien we 
een omgeving die sterk vervuild is. Veel 
zwerfvuil en niet het besef om dit op te ruimen. 
Het lijkt dat er met weinig moeite forse 
verbetering op dit vlak te behalen zou zijn. 
Esther (onze lokale medewerkster) is een 
essentiële schakel tussen de stichting en de 
projecten die door ons worden gesponsord.

Wat is je het meest bijgebleven van het 
ziekenhuis?
Wat vooral opviel waren de onhygiënische 
omstandigheden in en rondom het 
ziekenhuis. Vieze toiletten en enorm veel 
medisch afval wat overal rondslingert. Weinig 
besef dat opruimen oplevert! Maar wat ook 
opviel was de gedrevenheid en het 
enthousiasme van het medisch personeel.
“Wij hebben slechts een deel van het 
ziekenhuis gezien, maar mijn indruk is dat 
het ziekenhuis wel beter is toegerust dan 7 
jaar geleden. Beter en meer materiaal en 
personeel,” zei Marleen, die in 2011 eerder 
met de stichting naar Lodwar is geweest. De 
nieuwe en goed toegeruste afdeling voor 
moeder- en kindzorg was een positieve 
verrassing en het bewijs dat vooruitgang wel 
degelijk komt, maar langzaam.
De voedselverstrekking aan de TB-patiënten 
die door Stichting Sonnevanck wordt 
gesponsord blijft een welkome en 
waardevolle activiteit van Mama Mzungu. 
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Wat is je het meest bijgebleven van het bezoek aan de middelbare 
scholen Loima en Turkana Girlsschool?
De scholen liggen op een flinke afstand van Lodwar, midden in de 
woestijn. “Uren rijden om er te komen." Wat opvalt is de positieve energie 
en de motivatie van de directrice van Loima die met weinig en slechte 
middelen haar school gaande houdt, met het geloof dat het beter wordt. 
Overvolle slaapzalen en slechte omstandigheden waarin de leerkrachten 
moeten wonen. "Personeel lijkt bevlogen, hoewel ze niet allemaal blij zijn 
met de locatie van hun werk. Bijzonder dat daar geen vrije keuze in 
bestaat."
Turkana Girlsschool is erg gastvrij en straalt degelijkheid uit. Een goed 
georganiseerde school van zo’n 500(!) meisjes. “Wat een bruisende, 
kleurige, hartelijke kinderen en wat een desolate omgeving. Heel ver van 
alles vandaan." De activiteit van Fried met de leerlingen van  deze school 
was erg leuk om mee te maken. “Ontroerend was het meisje dat na 
afloop van de les heel stilletjes en met een zacht stemmetje kwam 
zeggen hoe blij ze was met de steun van Mama Mzungu waardoor ze 
naar Turkana Girlsschool kon."

Waar moeten we als stichting mee doorgaan en wat kunnen we verbeteren?
Doorgaan met het steunen van onderwijs wordt door iedereen genoemd als de meest 
belangrijke activiteit van de stichting, maar waarbij ook de vraag wordt gesteld om ook meer 
jongens en technisch onderwijs te gaan promoten en sponsoren. Het sponsoren van 
leermiddelen wordt ook geopperd om de kwaliteit van gebruikte leermiddelen te kunnen 
verhogen. Maar in ieder geval doorgaan met de activiteiten van de stichting waarbij de 
belangrijke rol van Esther steeds weer wordt benadrukt.


