
Activiteiten eerste helft 2013 

In februari van dit jaar is 
Astrid weer in Lodwar  
geweest om samen met 
Esther kinderen te selecte-
ren die in het programma 
opgenomen kunnen    
worden. Dankzij de grote 
en kleine sponsoren heb-
ben we totaal 69 middel-
bare scholieren op 9 scho-

len kunnen plaatsen. Dit is een mooi resultaat. Echter blijft het 
steeds een teleurstelling om de rest van de ruim 200 kinderen 
die aan de poort staan niet deze kans te kunnen bieden. 

 

Tijdens de schoolvakantie 
in april heeft Esther     
samen met twee andere 
begeleidsters voor 80 
meisjes een 3-daagse 
awarenesstraining ver-
zorgd. Onderwerpen die 
thuis vaak niet besproken 
kunnen worden komen 

hier aan de orde. Door middel van rollenspel, zang en dans 
kunnen de meisjes hun verhalen kwijt en worden problemen 
besproken. Dit heeft een positieve uitwerking op het zelf-
vertrouwen van deze meisjes. 

 

 

Naar aanleiding van een 
aanvraag van Turkana 
Girlsschool, waar veel 
meisjes zijn geplaatst, 
hebben we een sponsor 
gezocht voor de bouw 
van twee klaslokalen.  
Inmiddels is de bouw  
afgerond zodat 60 kinde-
ren niet meer in de       
buitenlucht, maar in een 
lokaal les krijgen. 

 

Naast deze nieuw activiteiten zijn we uiteraard doorgegaan 
met de ondersteuning van de 270 reeds geplaatste studenten.  

 

Veroniek Kerssemakers geridderd. 

Het heeft Koningin Beatrix, Konin-
gin der Nederlanden,  behaagd om  
Veroniek Kerssemakers te onder-
scheiden als Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Veroniek kreeg in 
april jl. deze onderscheiding voor 
haar  jarenlange inzet en werk van-
uit de stichting Mama Mzungu in 
Turkana (Kenia) en recenter haar 
vrijwilligerswerk in Calcutta (India). 
In een reactie benadrukte Veroniek 
dat ze dit werk nooit had kunnen 

doen zonder de steun van familie, vrienden, dona-
teurs en alle andere vrijwilligers van de stichting. Wij 
feliciteren haar met deze onderscheiding en waarde-
ren deze blijk van erkenning. 

Bestuur 

Begin dit jaar heeft Veroniek kenbaar gemaakt dat ze 
in de loop van 2013 zou stoppen als bestuurslid van 
de stichting. Eind Mei heeft ze haar taken overgedra-
gen. Bestuur, medewerkers en donateurs van de 
stichting bedanken Veroniek voor haar enorme inzet, 
gedrevenheid en passie voor dit werk, en wensen 
haar alle goeds met de toekomstige werkzaamheden. 
Veroniek zal als ambassadeur betrokken blijven bij de 
stichting Mama Mzungu. 

Bestuur/medewerkers van Stichting Mama Mzungu: 

Olivier Bodart   Voorzitter 

Aard Vogels  Secretaris 

Jos Hardy  Penningmeester 

Astrid Bodart-Esser Educatie en Lokale Projecten 

 

Esther Lokisa   Lokale Medewerkster 

Veroniek Kersssemakers Ambassadeur 

Vooral voor fondsenwerving zijn wij op zoek naar   
uitbreiding van vrijwilligers voor de stichting.             
Wij denken hierbij aan medewerkers met een netwerk 
van potentiële sponsoren. 
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Ook bieden we nog 
steeds voedselhulp 
aan de TBC-
patiënten in het zie-
kenhuis van Lodwar. 
Een aantal jaren 
geleden heeft Mama 
Mzungu bij het zie-
kenhuis van Lodwar 

een keuken ingericht en in bedrijf gesteld voor de 
voedselvoorziening  van deze TBC-patiënten. Nog 
steeds worden meerdere keren per week gezonde 
maaltijden ter ondersteuning uitgedeeld. 

Om in de toekomst de kosten van de Nieuwsbrieven te   
verminderen vragen wij u uw  e-mailadres aan ons door te 

geven op mamamzungu@live.nl 

Als u geen gebruik maakt van een e-mailadres ontvangt u 

de Nieuwsbrieven alsnog per post. 


