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Van de redactie Dit is de 200ste nieuwsbrief over het Oyugis Integrated Project, sinds frater Anthony Koning in mei
1996 het eerste exemplaar het licht deed zien. De nieuwsbrief was bestemd voor “allen die door barmhartigheid
bewogen, in beweging gekomen zijn ten gunste van het project”. Over het OIP zegt hij: “Het beoogt, via verscheidene
invalshoeken, het tot stand brengen van een bewustwordingsproces, waardoor gezamenlijke actie een verbetering
van de kwaliteit van leven van de bevolking van de streek kan bewerkstelligen”. In die achttien jaar is er al veel goeds
gebeurd, maar het werk blijft doorgaan: zowel in Kenia als in Nederland en België. Daarover kunt u ook in deze
nieuwsbrief weer lezen. Veel leesplezier!

Het werk promoten

Vorig jaar was het OIP uitgenodigd door een van
de afdelingen van de Katholieke Vrouwen
Beweging in Kisii. Het doel was om de leden te
stimuleren om, ondanks de tegenslagen van elke
dag, positief in het leven te blijven staan, zelfs als
er direct of indirect hiv/aids in het spel komt.
Behalve frater Leo van de Weijer werd het OIP
vertegenwoordigd
door
Mary
Mboya,

verpleegkundige, Boaz Lok, de landbouwdeskundige,
zuster
Edel
Mary
Quinn,
maatschappelijk werkster en drie cliënten.
Mary Mboya gaf informatie over de medische kant
van hiv/aids. Ze besprak de mogelijke oorzaken,
de verspreiding van de besmetting en preventieve
maatregelen om besmetting te voorkomen.
Daarnaast propageerde ze openheid over hiv/aids
om daarmee het nog vaak heersende stigma aan
te pakken: hiv/aids is een element van de
samenleving en daarmee moeten we samen leren
leven.
Boaz Lok gaf voorlichting over het belang van
goede voeding en de productie daarvan. Wat
betreft de landbouw sprak hij over de teelt van
gewassen, vooral maïs en bonen, een juiste
bemesting met natuurlijke mest of kunstmest en
het gebruiken van een goede kwaliteit zaad.
Vervolgens sprak hij over het belang van een
goede melkproductie. De dieren moeten goed
verzorgd worden en moeten kwalitatief goed voer
krijgen, dat de boeren zelf kunnen verbouwen.
Tot slot gaf hij aanwijzingen om de kwaliteit van
de bodem op peil te houden, o.a. door het
tegengaan van erosie en een goed waterbeheer.
Zuster Edel vertelde over de manier waarop de
maatschappelijk werkers zich inzetten om de
mensen bij te staan die direct of indirect getroffen
zijn door aids, met name de weeskinderen,
ouderen, weduwen en weduwnaars. Ze
benadrukte dat het OIP niet op de eerste plaats
geld of goederen geeft, maar de mensen leert om
samen de problemen aan te pakken en de
kwaliteit van leven op een hoger plan te brengen.
Vanuit de zaal kwam de vraag of het OIP haar
werk niet kon uitbreiden naar andere gebieden.
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de mensen zelf de handen ineen te slaan en door
samenwerking problemen aan te pakken.
Daarna vertelden Prescilla, Wilfrida en Simba
over hun eigen ervaringen. De levensverhalen
van deze drie vrouwen, die al dertien jaar leven
met het aidsvirus, lieten zien dat het belangrijk is
niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar,
ondanks alle problemen, moeilijkheden en
tegenslagen, positief in het leven te blijven staan.
Leden van de Catholic Women Association waren
duidelijk onder de indruk van deze openheid. Een
enkeling gaf aan dat ook zij te maken hebben met
aids in hun directe omgeving.
Het OIP kijkt terug op een goede bijeenkomst en
hoopt op een positieve uitwerking van het bezoek.
Frater Leo merkte op dat veel mensen dat
verzoek doen, maar gaf meteen aan dat het OIP
daarvoor geen mankracht en middelen heeft.
Financiële bronnen zijn beperkt. Hij stimuleerde

Zr. Edel Mary Quinn PRR,
maatschappelijk werkster OIP

Bezoek en steun uit Duitsland
In augustus hadden we vier mensen op bezoek
van Tukutane, een Duitse vereniging die
ontwikkelingswerk ondersteunt. Ze steunen ons
landbouwproject en kwamen zich oriënteren op
welke manier wij hun geld ten goede laten komen
aan de armen. Na afloop zetten ze hun
bevindingen op papier:
“Het
Swahili-woord
‘Tukutane’
betekent
‘samenkomen’. Dat is het hoofddoel van onze
organisatie. Het is ons doel om mensen uit OostAfrika en Duitsland samen te brengen. We willen
gelegenheid creëren voor een interculturele
dialoog om zo ideeën te delen en van elkaar te
leren. Voor Tukutane is het belangrijk dat er een
persoonlijk contact is met de mensen van
projecten die we steunen. Dat doel is tijdens ons
verblijf in het Oyugis Integrated Project zeker
geslaagd. We werden warm welkom geheten
door de CMM-communiteit. Frater Leo gaf ons
een overzicht van het werk van het OIP en wij
waren onder de indruk van de integrale aanpak
die het project hanteert bij de steun aan de
aidscliënten.

Boaz en Gordon, de twee landbouwspecialisten,
namen ons mee naar boeren die gesteund
worden door het OIP. Bij bezoeken aan moeders
en grootmoeders van gezinnen die gehavend zijn
door hiv/aids ervoeren we hoe krachtig deze
mensen zijn en hoe ze zich inzetten voor de
opvoeding van hun (klein)kinderen. We zagen
hoe het OIP hen nieuwe perspectieven biedt voor
hun toekomst en die van hun nakomelingen.
We zagen ook het dagelijks werk in de medische
hulppost, waar Mary ons alles liet zien. De
gesprekken met de teamleden van het OIP
verliepen in een open sfeer. We kregen zo een
goed inzicht in hun werk en hun visie. We
vertelden in de gesprekken ook over onze cultuur,
onze normen en waarden en onze leefomstandigheden. Er was sprake van een echte
uitwisseling, een echte ontmoeting.
We danken de Fraters CMM en de staf van het
OIP voor het warme welkom dat zij ons ten deel
lieten vallen en we zien uit naar een verdere
samenwerking.”
Voordat de mensen van Tukutane weer
vertrokken maakten we met hen een uitstapje
naar Homa Bay en het Victoriameer, waar we in
een klein bootje stapten en twee gidsen ons de
geheimen van het meer lieten zien.
We danken de mensen van Tukutane, in het
bijzonder voorzitter Klaus Strasser, die het
initiatief nam de samenwerking, die een paar jaar
geleden al is begonnen, met ons voort te zetten.
Fr. Leo van de Weijer, coördinator OIP.
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Acties
Piet Prinse

Piet Prinse is iemand die al heel lang betrokken is
bij de Fraters CMM. Hij is vooral bekend als
chauffeur van de jaarlijkse Vincentiusbedevaarten
naar Frankrijk. Door zijn intensieve contacten en
warme betrokkenheid heeft hij het plan opgevat
om actie te gaan voeren voor het OIP. Onlangs is
Piet in Kenia geweest en heeft daar sporttenues
en
voetballen
afgegeven,
die
hij
had
meegekregen van FC Den Bosch. Piet heeft in
Zaltbommel contacten met de bibliotheek en de
Kringloopwinkel De Spullewaard, waar hij het OIP
weet te promoten. We horen nog wel meer van
Piet!

Parochies Noordwijkerhout en omgeving

Komende vastenperiode zal de parochie Sint
Maarten actie gaan voeren voor Oyugis. Deze
actie is een eigen invulling van de landelijke
Vastenaktie. De parochie Sint Maarten is een
cluster van zeven kerken: Sint Jeroen en Maria

ter Zee in Noordwijk, Sint Jozef en Sint Victor in
Noordwijkerhout, Sint Pancratius in Sassenheim,
Sint Matthias in Voorburg en Sint Bartholomeus in
Voorhout. Het cluster bestaat pas 2 jaar en gaat
nu voor het eerst samen een actie voeren. Alle
opbrengsten van de Vastenaktie gaan dus naar
Oyugis! In Noordwijkerhout en omgeving zijn ze
daarom druk bezig de actie voor te bereiden. Op
8 mei zal er een informatie-avond zijn met onder
andere een presentatie over het OIP. Laura Aben
en Loes klein Tank zijn twee meisjes die vanuit
hun opleiding (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en
via Dare2go voor een drietal maanden zijn
uitgezonden naar Oyugis. Zij zijn onlangs uit
Oyugis teruggekomen en zullen hun ervaringen
daar op 8 maart gaan vertellen. Ook een
vertegenwoordiging van de Stichting OIPNederland zal aanwezig zijn.
Alle kernen van de parochie Sint Maarten zullen
hun eigen acties voeren, maar het geheel wordt
gecoördineerd vanuit Noordwijkerhout waar
Tonny Kroone deel uitmaakt van de plaatselijke
MOV-groep en de drijvende kracht is. Tonny is de
moeder van Natalie Kroone. Natalie is in het jaar
2000 samen met Marieke Koopmans vanuit
Missie en Jongeren (het huidige Dare2go) voor
een meeleefplek uitgezonden naar Oyugis. Zij zijn
indertijd begeleid door frater Anthony Koning,
oprichter en destijds coördinator van het OIP.
Natalie heeft haar zangtalent ingezet en met een
groep HIV-geïnfecteerden een CD opgenomen
met liederen waarmee de koorleden uiting gaven
aan hun angst voor de ziekte AIDS, het
achterlaten van hun kinderen en de hoop dat de
boodschap anderen prikkelt en waarschuwt. Deze
CD “Standing Strong” zal ook te beluisteren en te
koop zijn op 8 maart. De Stichting OIP Nederland
is aanwezig met een stand met artikelen die uit
Kenya afkomstig zijn. Dank zij de jongeren van
M25 zullen deze spullen na de start van de actie
te koop zijn in de kerken van de parochie.
Voor de actie zijn er posters, flyers en vlaggen
gemaakt en velen zijn er klaar voor om voor
Oyugis een groot bedrag bij elkaar te sprokkelen!
We zullen zeker verslag doen als de resultaten
bekend zijn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Het Oyugis Integrated Project
Het OIP heeft sinds de start in 1996 vele veranderingen doorgemaakt. Onderstaand organogram geeft
weer hoe het OIP tegenwoordig organisatorisch is opgebouwd. Daaronder volgt een overzicht van de vele
groepen die door de diverse afdelingen van het OIP ondersteund worden naar zelfstandigheid.

Bestuur:
Provinciaal Bestuur Fraters CMM Kenia

Projectcoördinator

Managementteam:
De hoofden van de
Medische Afdeling, Landbouwafdeling, Maatschappelijk Werk en Facilitaire Dienst,
plus de secretaresse en de coördinator

Maatschappelijk Werk
(4 maatschappelijk
werkers + 2
kleermakers)
a.
b.
c.
d.
e.

Tuvumiliane sectie :
6 clustergroepen
Tupendane sectie :
6 clustergroepen
Tushauriane sectie
(enkele individuelen)
Grootouders:
7 clustergroepen
Naaiatelier:
schooluniformen voor
weeskinderen van de
clustergroepen

Medische Afdeling

Landbouwafdeling

(13 stafleden)









Home based care
Thuiszorgproject)
(12 zones met
110 vrijwilligers)
Verstrekken
aidsremmers en
begeleiden van
aidscliënten
(± 1000)
Apotheek
Laboratorium
Counseling en
testen ivm aids
Spreekuurservice
voor niet-cliënten

2 landbouwspecialisten


8 clustergroepen

Facilitaire Dienst








Penningmeester
Secretaresse
Manager keuken
Beheerder erf
2 bewakers
Bibliothecaris
Chauffeur/
monteur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatschappelijk Werk

a: De Tuvumiliane groep bestaat uit 6
clustergroepen:
- Ondiko: ‘Konyri kendi’ weduwengroep:
16 leden
- Karabok:
‘Nyamori’
zelfhulpgroep:
10 leden
- Ruga : ‘God with us’ zelfhulpgroep:
14 leden
- Town A : ‘Wadhiluru’ vrouwensteungroep:
12 leden

Town B: ‘St. Anthony Home’ zorggroep:
10 leden
- Ongicha:
‘Ongicha’
aidspatiënten
zelfhulpgroep: 9 leden
Elke groep heeft statuten die de basis vormen
voor het goed functioneren van de groep
(doelstellingen,
lidmaatschap,
verkiezingen,
opheffing van de groep, vergaderingen, taken van
de bestuursleden). Elke groep is geregistreerd bij
de
districtsoverheid
(gender
and
social
development officer) als een zelfhulpgroepproject.
-
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Daardoor kunnen ze een bankrekening openen
en een lening aanvragen. Sommige groepen zijn
al zover; andere werken nog aan dit doel.
b:
De
Tupendane
groep bestaat
uit
6 clustergroepen:
- ‘Law Ngimani’ zelfhulpgroep: 11 leden
- ‘Mongro’ zelfhulpgroep: 16 leden
- ‘Yadh Welo’ zelfhulpgroep: 11 leden
- ‘Opondo’ zelfhulpgroep: 11 leden
- ‘Live in hope’ zelfhulpgroep: 10 leden
- ‘Yaw pachi’ zelfhulpgroep: 10 leden
Al deze groepen zijn geregistreerd bij het kantoor
van de ‘District gender and social development
officer’ als zelfhulpgroep. Daardoor kunnen ze
een bankrekening openen en een lening van de
overheid aanvragen.
Alle groepen hebben hun eigen activiteiten om
inkomen te genereren en hun weeskinderen te
ondersteunen.
c: De Tushauriane groep
Deze groep werd gevormd door jonge mensen
die seropositief zijn. De meesten zijn nu
opgenomen in een van de clustergroepen met
volwassenen. Sommigen worden nog individueel
geholpen om een inkomen te genereren voor hun
kinderen.
d: De Grootouders groep bestaat uit
7 clustergroepen:
- ‘Ayaki Matieka’ grootoudergroep: 19 leden
- ‘Mawira
Shirikisho’ vrouwengroep:
16 leden
- ‘Town
Shirikisho’
weduwengroep:
15 leden
- ‘Abambra Shirikisho’ grootoudergroep:
18 leden
- ‘Deye Shirikisho’ groep: 14 leden
- ‘Nyahera Shirikisho’ groep: 15 leden
- ‘Andingo Shirikisho’ groep: 17 leden
Slechts drie groepen zijn geregistreerd bij de
overheid. De anderen zijn nog bezig om een
officiële status te verkrijgen.
e: Het Naaiatelier.

Er is een programma om de weeskinderen van
alle clustergroepen van een schooluniform te
voorzien.
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Medische afdeling
Voor het Thuiszorgprogramma (Home Based
Care) zijn er clustergroepen van vrijwilligers. Het
OIP beschikt over 110 vrijwilligers die actief zijn in
12 zones. Elke groep kent zijn eigen bestuur van
voorzitter,
vicevoorzitter,
secretaris
en
penningmeester:
- Nyalgosi: 9 leden
- Ongicha: 9 leden
- Kotieno: 8 leden
- Godnyango: 7 leden
- Dol: 8 leden
- Obek: 8 leden
- Gangre: 4 leden
- Sikri: 6 leden
- Town: 19 leden
- Ojwando: 15 leden
Ondiko: 12 leden
- Awuoro: 5 leden
Het Thuiszorgprogramma wordt gesponsord door
de organisatie Mensen met een Missie uit
Nederland.

Landbouwafdeling
De landbouwafdeling kent 8 clustergroepen:
-

Kojwach:
‘Kaweka’
zelfhulpgroep:
23 leden
Kodera
A:
‘Karabach
Kokao’
zelfhulpgroep: 21 leden
Kodera B: ‘Kisindi’ zelfhulpgroep: 10 leden
Sikri:
‘Sikri
weduwen
steungroep’:
11 leden
Mirondo: ‘Mirondo agrarische vrouwengroep’: 11 leden
Ondiko: nog niet geregistreed
Ruga: nog niet geregistreerd
Orinde: nog niet geregistreerd

Veel leden van deze groepen hebben steun
gekregen van Heifer Project International.
Wanneer ze een dier geschonken krijgen (koe,
ezel, geit) is het hun opdracht om, wanneer het
eerste jong geboren is, dit door te geven aan een
ander groepslid dat nog geen dier heeft
ontvangen. Dit gebeurt steeds tijdens een
feestelijke bijeenkomst. Sinds 2007 hebben we
twaalf van deze festiviteiten georganiseerd.
Gemiddeld waren er steeds tien dieren die
werden doorgegeven aan medegroepsleden.
Het is onze algemene doelstelling dat al deze
groepen (met uitzondering van Home Based
Care) in de loop der tijd zelfvoorzienend worden,
zodat onze steun alleen nog gegeven hoeft te
worden wanneer dat echt nodig is.
Fr. Leo Van de Weijer, coördinator OIP.
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FINANCIËLE STEUN Mogelijkheden tot financiële ondersteuning leest u onder aan deze bladzijde in het
colofon. Behalve de maandelijkse Schoolfondsincasso kwamen de afgelopen periode de volgende
bijdragen binnen: V. te A. € 100; JvdL € 60; JvH € 50; L. te Z. € 50; LvW € 25; B. te E. € 400; vS. Te U. €
50; M. te O. € 100; JV € 25; L. te Z. € 20; M. te A. € 5; Stg € 18; JD € 20; EvdA € 10; dK. Te O. € 40; vE. Te
B. € 25; dK. Te O. € 40; S € 25; dC. Te O. € 50; SS € 40; M. te B. € 12,50; SSs-V € 25; N-C € 500; W. te U.
€ 10; dC. Te B. € 10; vG. Te O. € 25; RW € 300; R. te U. € 10; HS € 50; N.N. € 10; AD € 55; Brs SJdD € 50;
M. te B. € 12,50; G. te G. € 25; VV € 100; R. te U. € 10; W. te U. € 10; S. te g. € 15; K. te U. € 10.
Het aantal incassomachtigingen voor het schoolfonds bedraagt: 155.
Wanneer begunstigers liever niet met name genoemd willen worden, moeten zij dit even laten weten. Wij
vermelden de bijdrage dan onder N.N. (Nomen nescio = ik weet de naam niet).

 Omdat u betrokken bent 

Redactie en verzending:
Christianne & Henk van de Wal
Wilhelminakade 10
NL - 5688 EK OIRSCHOT
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We overleven als we werken.
We leven als we geven.
COLOFON De O.I.P.-Nieuwsbrief (oplage 570 + 270 digitaal) verschijnt twee-maandelijks. Overname van artikelen is toegestaan
in overleg met de redactie. De O.I.P.-Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Oyugis Integrated Project Nederland,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nr. 17124227. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting is bereikbaar via Henk van de Wal (secretaris): Wilhelminakade 10, 5688 EK OIRSCHOT, tel.: 0499-571174, E-mail:
info@oip-nederland.nl Website: www.oip-nederland.nl
Financiële ondersteuning van het Oyugis Integrated Project in Kenya is welkom bij de penningmeester Marleen Koning – ter Ellen
op rekeningnummer NL33INGB0008701393 of NL51ABNA0571677290 t.n.v. Stg. Oyugis Integrated Project te Uden.
Giften voor het Schoolfonds zijn welkom op rekening NL29INGB0009317124 t.n.v. Stg. Oyugis Integrated Project te Oirschot.

