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Stichting

vijfde jaargang

Klaartje Derks
voor Kisumu
Medical camp: Hoe, wat en hoeveel?
Door: Maarten en Monique

Naast dr. Kilimo nemen we nu ook
regelmatig dr. Josephella mee. Een
jonge vrouw die Clinical Ofﬁcer is
(HBO-arts) en geen baan heeft. Inderdaad erg vreemd, maar zo is
het hier. Genoeg patiënten, maar
geen geld om een dokter te betalen. Dr.Josephella neemt de tijd
voor haar patiënten, maar behandelt er net als Dr. Kilimo wel 300
op een dag. Ze is een lieve vrouw
met een aanstekelijke lach. Bijna
elke week hebben we een medical
camp, zo’n 25 tot nu toe. In het
totaal hebben we bijna 6.500 mensen behandeld.
Wat komt er zoal op een medical
camp ‘voorbij’?
• Wonden, veelal kinderen hebben
wonden of wondjes. Deze ontsmetten we allemaal en verbinden ze. Wonden vol pus, die de
dokter er uitdrukt onder luid geschreeuw van het kindje. Ook
komen brandwonden voor, met
name bij kleine kinderen, mede
omdat ze hier nog met open
vuur stoken. Beten van honden
en koeien, die patienten krijgen
een tetanusinjectie.
• Gezwellen, ‘olifantenpoten’,
uitdroging, gezichtsverlamming,
ondervoeding, bloedarmoede.
• Een meisje van 20 die bij zichzelf
abortus heeft proberen te plegen, met alle gevolgen van dien.
Dr. Josephella heeft haar in een
aparte ruimte behandeld.

• SOA’s komen hier ook ontzettend veel voor. Ondanks de weinige privacy die we kunnen bieden leggen de mensen ‘hun
zaakjes’ toch op tafel. Dit vertelt
de dokter ons op de terugweg in
de auto! Maar het probleem is
dan dat de man of vrouw ook
behandeld moet worden om de
SOA te bestrijden, die is er niet of
er wordt niet over gepraat……

Wachtende mensen Medical Camp

• Een kindje van drie jaar, ernstig
ondervoed en uitgedroogd. De
moeder is weer zwanger en was
gestopt met borstvoeding….dit
kind wilde geen uji-mix of iets
anders eten en kreeg diarree.

Dr. Josephella bij Medical Camp

Nieuws van het bestuur
De eerste helft van 2005 is voor onze Stichting een zeer productieve
tijd geweest. Dat hebben we te danken aan de enorme inzet van onze
vrijwilligers in Kisumu, met name Maarten en Monique, maar ook vele
andere ‘dutchies’ en lokale mensen uit Kisumu, die The Klara
Foundation tot een heuse hulporganisatie hebben gemaakt. Vele
betrokken mensen hier in Nederland, die ervoor zorgen dat kansarme
(aids) weeskinderen toch weer een kans krijgen om een zinvol leven te
leiden en niet alleen de kinderen, maar ook hun opvoeders en andere
betrokkenen. Er is zoveel goeds te doen daar, alle hulp is welkom, dat
mailde Klaartje vijf jaar geleden, toen ze vijf maanden in Kisumu was
voor haar malaria-onderzoek en kennis maakte met het charity-work
van Mrs. Pabari.
Tot nu toe hebben we aan haar wens kunnen voldoen en zolang
zoveel mensen ons hierin volgen, gaan wij ermee door, in het licht van
onze Klaartje…..
Yvonne Derks, voorzitter

Wetenswaardigheden
•••••

•••••

•••••

Er zijn de eerste helft van 2005
heel wat ‘Dutchies’ op de compound van de Pabari’s geweest, die
allemaal weer door M en M aan
het werk zijn gezet, de stagiaires
Dorien en Marjolein, Els, de moeder van Marjolein, familie Koehorst ( 6 pers.), Marja/Bart van Dijk
en Marion Blom en nog vele andere namen van mensen die wij niet
kennen zoals Felix, Pim, Erik,
Femke en Fianne…

Bart van Dijk, man van Marja, is
door het bestuur benoemd tot
Ambassadeur van de Stichting. Hij
heeft namelijk op zijn werk: de
NRF te Mill heel erg zijn best gedaan om zoveel mogelijk kalenders te verkopen.

Onze Verjaardagskalender wordt
nog steeds verkocht, nu voor
€ 5,00. Er zijn zo’n
600 exemplaren de deur uit.
De kalender is nog steeds verkrijgbaar bij de familie Derks, via onze
site of in de volgende winkels:
Kapsalon Jos van de Heuvel te
Beers, Stershop en Arnica te Cuijk,
Wereldwinkel te Boxmeer en
boekhandel Schipperheijn te Mill.
En natuurlijk blijft deze mooie kalender bijvoorbeeld een leuk cadeau voor verjaardag, kerstpakket
of zomaar….

•••••
Een aardige mevrouw van een
schooltje had twee biggetjes geschonken. Die zijn liefdevol verzorgd door M en M. Er is een hok
getimmerd en de varkens zijn nu
naar Ebukuya, een school waar een
unit is voor dove kinderen. Ze
hopen met de varkens te kunnen
fokken en hebben ook het plan om
een kippenfokkerijtje te beginnen,
als extra inkomen voor de school.

•••••
Trent Harrison, onze Australische
vrijwilliger, die een jaar veel werk
heeft gedaan voor onze Stichting
is met zijn Keniase vrouw en 2 kinderen terug naar Australie.

•••••
Er zijn vele knuffels en schoolspullen in een container onderweg
naar Kisumu. Dankzij het initiatief
van Jan en Louise Pieper uit Schagen.

•••••
Op 25 juni jl. hebben we in Helmond bij Read to Grow weer duizenden boeken gesorteerd voor
onze twee biebs in Sinyolo en
St.Pauls school. Ook deze boeken
en een grote kist houten speelgoed van de basisschool Harlekijn
te Cuijk gaan in oktober mee in de
container van de Stichting Nairobi
Hospice Holland. Deze Stichting
ondersteunt ook een hospice in Kisumu. En ook deze keer worden
alle materialen bezorgd door
transportbedrijf van Dijk uit Boxmeer, met dank aan Tien Theunissen uit Beers.

Openingsceremonie
bieb

•••••
En terwijl Maarten en Monique
geweldig werk doen in Kisumu,
zijn hier in de Lutte en Denekamp
ook allerlei mensen in de weer
voor onze Stichting. De ouders van
Maarten en Monique, de volleybalclub Lutheria, de parochie, allerlei
vrienden.

•••••
Interieur bieb

Ook hier in Beers e.o. zijn Jacques
en Yvonne regelmatig te gast bij
allerlei groepen, om te vertellen
over het werk van de Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu: De
Vrouwenvereniging te Linden,
Vormselgroep te Langenboom,
1ste communicanten te Beers en
Vianen, Parochie St.Martinus te
Cuijk n.a.v. actie doopvieringen.

•••••
Maarten en Monique openen
biblitheek Sinyolo

De vormselgroep te Langenboom,
m.m.v. Toon van de Acker, het
parochiebestuur en basisschool
’t Stekske hebben een actie ondernomen voor een kleine nurseryschool in Kisumu. Dit resulteerde
weer in brieven en kadootjes voor
de kinderen van groep 7 en 8 in
Langenboom. Een goed initiatief,
dat zeker nog vervolgd gaat worden.

Financiële stand van zaken
We naderen de € 100.000,--. Vijf
nullen…. dat gaat dit jaar zeker
lukken omdat:
• vele particulieren maandelijks/
per half jaar of jaarlijks hun
bijdrage blijven storten;
• diverse ﬁnanciële acties een
structureel karakter krijgen;
• de eerste helft van 2005 de
volgende spontane acties zijn
geweest: de bijdragen van de
dopen van de Martinusparochie
te Cuijk in 2004, de Kaarsjesactie in de Lutte/Denekamp,
de Vrouwenvereniging Linden,
de Ladies Circle Land van Cuijk,
de opbrengst collecte Maasziekenhuis, personeelsdonaties
van Formido en Nonwovens
Cuijk, Ouderenhulpdienst Mill,
de Volleybalvereniging Lutheria
uit De lutte en natuurlijk de
persoonlijke acties bij jubilea,

uitvaarten, verjaardagen en
huwelijken;
• de Marthe van Rijswijkstichting
uit Breda en de Rotaryclub uit
Oudewater de studie (gaan)
bekostigen van een aantal
studenten aan de Maseno
Youth Polytechnic School, een
tweejarige beroepsopleiding.
(zie ook verder in deze nieuwsbrief).
• onze goede vriend Ad Keeman
met zijn ‘Guinessbook of
Keeman’ al € 2.500,-- heeft
gestort op de rekening van
onze Stichting.
• in 2005 tot 10 juni is het totaal
van €11.018,19 is binnengekomen en er € 9.338,35 naar
Kisumu is gegaan.
Asanteni- Asanteni ( Swahili)
Dank jullie allemaal

Even voorstellen:
Samwel Odhiambo,
onze nieuwe coordinator en
rechterhand van Mrs.P.
Samwel draait al een half jaar mee
met Maarten en Monique en we
geven hem graag de kans om zijn
droom werkelijkheid te laten worden….:
Hierbij zijn verhaal:
Open je Ogen…
“Het is zo verrassend te ontdekken
dat je je hele leven ergens woont
en nu pas ontdekt, dat je je buren
kunt helpen. Door mijn werk voor
de Stichting Klaartje Derks is er een
hele nieuwe wereld voor mij open
gegaan. Alles wat ik doe en elke
plaats die ik bezoek voor hulp,
daar zie ik blije weeskinderen en
dit geeft me het gevoel dat ik van
de ene op de andere dag ben veranderd. Er is zoveel goeds te doen
voor de weeskinderen hier, maar
dat gaat vanzelf als je dat mag
doen samen met Maarten en
Monique en natuurlijk onze
beschermengel Mrs.P.

Sponsoren gezocht voor
onze twee bibliotheken in
Sinyolo en St.Pauls
Voor € 15,-- per jaar kunnen
10 kinderen gratis boeken lenen in
onze nieuwe biebs. De kinderen
betalen zelf een kleine bijdrage en
mogen verder naar hartelust lezen.
Een bibliothecaresse houdt alles
netjes bij en krijgt daarvoor ook
een kleine vergoeding.
In april is de bieb in Sinyolo
ofﬁcieel geopend en bij St.Pauls
gaat dat binnenkort gebeuren.

Half juli komen Maarten en
Monique terug naar Nederland. Bijna een jaar hebben
zij met veel passie keihard
gewerkt. Twee keien van
mzungu’s. Wat zullen ze
gemist worden in Kisumu e.o.
Asanteni-Asanteni-Asanteni.

Even voorstellen:
onze studenten van
Maseno Youth Polytechnic

v.l.n.r.: Monique, Sam (onze nieuwe
coördinator), Felix en Dr. Kilimo.

Ik weet niet precies hoe ik mezelf
moet voorstellen, maar ik weet wel
zeker dat ik wil meehelpen om er
een betere wereld van te maken
en dan ben ik hier bij de Klara
Foundation op de juiste plaats.
Kisumu is zo’n mooie plek en als
we daar dan doorheen rijden en
we zien die gelukkige gezichtjes
van de weeskinderen, die naar ons
roepen : Mzungu, mzungu, mzunguuuuu (blanke), dan lachen we
terug en dan weet ik wel dat ze
Maarten en Monique bedoelen en
niet mij….
--- Wordt vervolgd ---

Lilian, Samuel, Peter, Daniel, RoseBilha, Nicolas, Kennedy en Irene.
Acht jonge mensen (allemaal
wezen) volgen een tweejarige beroepsopleiding, geheel op kosten
van sponsoren van onze Stichting
namelijk De Marthe van Rijswijck
Stichting uit Breda en enkele particulieren. Die kosten bedragen
€ 310,-- per jaar per student. In
september is er in Oudewater een
actie door de Rotary om € 3.600,-in te zamelen voor nieuwe studenten.

Masenostudenten

Onze vrijwilligers !!!
Voor de stichting waren de
volgende vrijwilligers in Kisumu
2001
2001
2002
2003
2003

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005

2005

Lisa Hurenkamp en
Angela de Heus
Petra Schneider
Jacques en
Saskia Derks
Paul van den Boom
en Willy Bulsink
Saskia Derks,
Ceciele Huitink en
Joke Weststrate
Lenneke Derks
Marja van Dijk en
Moniek Kaak
Yvonne en
Jacques Derks
Trent Harrison
Maud Beekman en
Marieke Dekkers
Maarten Meyerink en
Monique Koehorst
Trent Harrison,
Maarten Meyerink,
Monique Koehorst
Dorien Bronzewijker en
Marjolijn Libert

Ook de komende periode gaan er
weer mensen naar Kisumu. In juli
gaat Henny Heldens uit Venray
Sam helpen met zijn werk. Dit ter
oriëntatie om misschien later voor
langere tijd terug te gaan. Eind juli
gaat onze Thijs met enkele vrienden een bliksembezoek brengen.

En nog steeds
Zorgen we voor uji-mix,
kopen we kleding op de
lokale markt, ontwormen
we op veel scholen honderden kinderen, sponsoren
we enkele leerkrachten,
kopen we medicijnen,
steunen we weduwen - en
wezengroepen, bouwen
we schooltjes, bijvoorbeeld
in Mawembu Kodero
enzovoort en dit allemaal
onder de bezielende
leiding van Mrs.P.
En zolang zoveel mensen
hier en in Kisumu het werk
van onze Stichting Klaartje
Derks voor Kisumu steunen,
gaan wij er mee door, in
het licht van onze Klaartje.

•••••
In oktober gaan Els Wijt-Mulder en
haar partner Tonny Claasen voor
een half jaar in een revalidatiecentrum te Sondu te werken, 30 km
van Kisumu. Zij gaan ook drie
dagen per week voor onze Stichting werken. Ook Mirjam v.d.
Crommenacker (wijkverpleegkundige uit Cuijk) en haar dochter
Lijske gaan voor drie maanden
naar Kisumu.

•••••
Klara Kisumu is een feit: dit betekent dat we nu als hulporganisatie
staan geregistreerd in Kisumu, met
een eigen bestuur en reglement.
Meer hierover in een later stadium.

•••••

De ‘Stichting Klaartje Derks voor
Kisumu’ is bij notariele acte opgericht op 5-2-2002. De Stichting
heeft als doel: Het ondersteunen
van projecten in Kisumu e.o. te
Kenya, in het bijzonder t.b.v.
(aids)weeskinderen.
100% van de donaties gaat naar
onze projecten aldaar.
Voor meer informatie

www.stichtingklaartjederks.nl
Correspondentieadres
Sterrenbos 3, 5437 NE Beers
E-mail: info@stichtingklaartjederks.nl
Telefoon: (0485) 316506
Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

