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Gedurende de meivakantie was ik in Kenia in het district Kwale om kennis te maken met de
eerste medewerkers van het wooncentrum in Kwale, het epilepsieproject te evalueren en om
een keuze te maken voor een aannemer voor de lokalen in Milalani.
Gelukkig voor de bevolking lijkt Kenia politiek nu weer in wat rustiger vaarwater.
Annelies Kuijper.

Situatie in het district Kwale
Nadat er in Kenia een regering gevormd is waar zowel de partij van Kibaki als van Odenga
aan meewerkt is het politiek weer rustiger geworden in Kenia. Kenia gold als één van de
meest stabiele landen in Afrika en men wil graag ook weer naar buiten toe laten zien dat de
uitbarsting na de verkiezingen een kort intermezzo was. Een goed imago is van groot belang
voor een land dat voor 80% van de inkomsten afhankelijk is van toerisme. Kwale lijkt weinig
beroerd door de periode van onrust; in de nabij gelegen kuststreek zijn echter de gevolgen
direct merkbaar. Velen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van toerisme hebben nu geen
werk. Hopelijk komt daar binnenkort meer verbetering in.
Wooncentrum in Kwale

Inmiddels zijn er al twee leerkrachten aangetrokken voor het wooncentrum. Eén van hen is
een ervaren leerkracht die de afgelopen jaren op de school voor doven en slechthorenden in
Kwale heeft gewerkt. Zijn vrouwelijke collega heeft ruim zeven jaar in het regulier onderwijs
gewerkt en is nu met haar opleiding speciaal onderwijs bezig. Theorie en thema’s die gebruikt
worden in de IBL groepen van De Thermiek zijn vertaald en zijn met hen besproken.

De educatieve dienst van Gemiva gaat het wooncentrum steunen met kennis omtrent de
begeleiding van meervoudig gehandicapten in een woonvoorziening. Een praktische cursus
voor begeleiders ontwikkeld door Gemiva zal daartoe gedeeltelijk vertaald worden.
Kennisoverdracht vanaf de start van de woonvoorziening is nu van grote betekenis voor een
goede begeleiding en bedrijfsvoering.

De groentetuin is al verder uitgebreid; de medewerkers beschikken inmiddels over
regenpakken zodat er ook in de regentijd goed doorgewerkt kan worden.
Meer medische controle bij epilepsie
Met de directeur van de School for Mentally Handicapped en de voorzitter van de Diani
Epilepsy Clinic is gesproken over de controle van leerlingen met epilepsie. Meer medische
controle blijkt nodig. In plaats van vier keer per jaar zal de follow up van epilepsiepatiëntjes
nu maandelijks plaatsvinden. De Stichting Gehandicapten Kwale bekostigt, zoals bekend,
medicatie en medische controle.
Giften voor Milalani
Tot nu toe is al € 2.580 bijeengebracht voor de nieuwe lokalen voor Milalani. Hiervan is
€ 2.250 afkomstig van twee jubilarissen van De Brug. Jaap Kramers en Hedy Weijtens
besloten elk hun gasten een bijdrage voor Kenia als cadeau suggestie te doen: en met een
schitterende opbrengst! De Weerklank, locatie Alphen, bestemde de opbrengst van de paas
collecte, € 260, voor de lokalen van Milalani.
In juli vindt Thermiek Culinair plaats waar een groot deel van de opbrengst bestemd zal zijn
voor de nieuwe lokalen.

