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Tijdens de periodes dat Bert en Marijke Rieks in Nederland zijn, nemen de oud-studenten Kevince
Odongo en Erick Mbuga de honneurs waar. Kevince houdt contact met de scholen en Erick is
contactpersoon voor medical care en de kleuterschool. Happy Malachi Dacha, treasurer tevens lid
MES Comité, houdt ons regelmatig op de hoogte over de resultaten van de studenten. Intussen heeft
Jokeline Rieks de website geheel vernieuwd en is een Engelse versie beschikbaar, evenals van de
nieuwsbrief.
Met de komst van twee nieuwe sponsors was het mogelijk in januari vier nieuwe kinderen aan te
nemen. Door de val van de euro waren de kosten vervolgopleiding van Albert Juma hoger dan
verwacht, ook omdat de stage niet was ingecalculeerd. We hebben besloten voortaan een
sponsortraject van 5 jaar aan nieuwe sponsors voor te leggen t.b.v. overbrugging tussenjaar en
entreekosten van een eventuele vervolgopleiding.
Aan alle sponsors is een schenkingsovereenkomst gezonden i.v.m. gewijzigde ANBI regels. Wij
houden bij wie een schenkingsovereenkomst gesloten heeft met de belastingdienst.
Vijf Studenten slaagden voor het eindexamen: Evans Kipyigon B+ (beurs universiteit/education),
Hassan Kiptoo B-, (herexamen), Kennedy Ouma B- (terug naar familie), Maureen Chelangat C en Molly
Oloo D+ (beiden terug naar familie).
Voor financiering van de entreekosten universiteit van Evans hebben we bij de Marthe van Rijswijck
Foundation subsidie aangevraagd, die helaas zonder opgave van reden afgewezen is. Evans
Kipyigon heeft daarna zelf een harambee georganiseerd en een nieuwe sponsor was bereid het
ontbrekende bedrag bij te leggen.
Eind dit jaar doen acht studenten eindexamen. In een eindgesprek wordt hun verzocht na te denken
over een eventuele vervolgopleiding. Intussen wordt hun gevraagd om als coach van de OKE family
voor de jongere studenten op te treden.
De cursus Community Health Worker, betaald uit de opbrengst van de Eshofmarkt, verliep in de
maanden februari/september succesvol. Vooraf was het Eshof bestuur gevraagd akkoord te gaan met
de besteding van het geld aan het opleiden van ruim twintig mensen tot Community Health Worker en
de opleiding van een van onze studenten tot vroedvrouw/man in plaats van aan vroedvrouwen. Deze
trainingen in samenwerking met Public Health Officer dr. Padmore, vonden op Maraboi plaats om de
organisatie en de kosten zo laag mogelijk te houden. Het cursusmateriaal, presentaties en ontvangen
aanbevelingsbrieven van dr. Padmore hebben wij aan het Eshofbestuur ter beschikking gesteld.
Op de kleuterschool geven nu drie juffrouwen (deeltijdbaan) les aan ruim dertig kinderen. Bert en
Marijke Rieks hebben nieuw meubilair en knutselmateriaal gekocht; wij hebben hiervoor een
specifieke sponsor.
De expositie in Nieuw Salem leverde de verkoop van een schilderij op. Samen met LifeJoy hielden we
op 12 en13 april wederom een Afrikamarkt. Vanwege de geringe opkomst en opbrengst hoefden we
geen huur te betalen. Onze deelname aan de herfstmarkt in Hemmen en de kerstmarkt in Bemmel
was geen succes, ondanks onze goede presentatie en luxe kerstartikelen. In tegenstelling tot de
kerstmarkt in Heteren, die met o.a. zelfgemaakte kerstcadeaus circa € 120,-- opbracht.
In de maanden april, juni, oktober en december zijn onze sponsors en andere geïnteresseerden via
onze nieuwsbrief op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen en resultaten van de studenten.
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