Wat doen we met uw bijdrage ?
In het OMA-Project krijgt elk oma-gezin een ziektekostenverzekering; wij betalen
de kosten van zo’n verzekering: € 100,- per jaar per oma-gezin!
Daardoor zijn alle gezinsleden, inclusief de geadopteerde wezen, verzekerd. Bovendien krijgen alle wezen vrije behandeling in de polikliniek van Pandipieri Centre.
Dit oecumenische hulpproject is georganiseerd door vrijwilligers van de Milimani
parochie in Kisumu, geruggesteund door onze Nederlandse Stichting “Vrienden
van Pandipieri” en met deelname van zowel de Pandipieri polikliniek als vijf
plaatselijke ziekenhuizen in Kisumu.

Wij helpen deze oma !
Helpt u ook mee?!
Steun ons OMA-Project
ten behoeve van
weeskinderen in Kisumu (Kenia)

Dit project is door haar overzichtelijkheid ook zeer geschikt voor scholen, kerkgemeenschappen, clubs, festiviteiten, jubilea, etc.

U kunt bijdragen via:
ING-bank: NL52INGB0001066957 t.n.v.Missieprocure van Mill Hill/ Missiehuis of
ABN-AMRO: NL39ABNA0400236311 t.n.v.Missionarissen van Mill Hill (MHM)

Wakonyu is ANBI-gecertificeerd.
		
		
		

Voor meer informatie :
Pesilah Majiwa
: wakonyue@gmail.com
Johan Smorenburg : johan@vuma.nl

In Kenia sterven nog steeds veel ouders aan Aids.
Hun kinderen worden meestal geadopteerd door
hun familieleden, vooral oma’s.
Deze adoptiegezinnen hebben vaak dringend hulp
nodig. Ons OMA-Project helpt deze gezinnen met
een noodzakelijke ziektekostenverzekering.

Mijn OMA-Project

Dani Margaret Jura

Dit is Dani Margaret Jura. Zij is nu 76 jaar. Zij is sinds
ongeveer 10 jaar Wakonyu lid.
• Allebei haar zoons zijn overleden. Zij lieten beiden
2 kinderen achter. Margaret draagt nu zorg voor
deze 4 kinderen.
• Margaret verkoopt houtskool als bron van
inkomen.
De foto toont Chrispin, Consolata, Elizabeth en Jorum.

Beste mensen
Het Oma Project (Wakonyu Orphans Support) helpt
oma-gezinnen met een ziektekostenverzekering.
Ons project ondersteunt ruim 200 oma-families, met
meer dan 800 kleinkinderen (waaronder 400 geadopteerde aids-wezen). Wij zorgen voor het administratieve
proces, de contacten met de verzekeringsmaatschappij
en de betalingen van de verzekeringspremies en de contacten met de zorginstellingen waar de Wakonyu-leden
naartoe gaan.
Om dit alles mogelijk te maken, beheren we de vereiste
documenten, zoals de geboorteakten en ID-documenten van alle leden, en de overlijdensakten van de overleden ouders. Als deze papieren ontbreken, wat vaak
het geval is, helpen we onze leden om ze van de lokale
autoriteiten te krijgen.
We beheren ook de ziekenhuispasjes en -documenten
die aan de grootouders worden meegegeven voor het
geval iemand in het gezin ziek wordt en ziekenhuiszorg
nodig heeft. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt dit pasje weer bij ons ingeleverd.
In Kenia brengen ziekenhuizen vaak extra kosten aan
een patiënt in rekening naast wat de verzekering betaalt.

Dani Lewnida

• Zij zegt: “Zonder Wakonyu zou ik lang geleden al
dood geweest zijn. Maar nu konden ik en mijn
weeskinderen gebruik maken van Klinieken waarvan ik nog niet zou durven dromen.
• Lewnida zorgt voor 5 wezen, van Seline die nu 19
is en net haar High School heeft afgerond, tot
Bryton van 3 die net voor het eerst naar de Nursery
School gaat.

We zijn blij dat we vijf gerenommeerde ziekenhuizen in
de regio Kisumu hebben gevonden die onze patiënten
behandelen zonder deze extra kosten te vragen. In het
ziekenhuis controleren we hoe het met de patiënt gaat
en houden we contact totdat hij of zij weer beter is.
Onze organisatie wordt geleid door 3 bestuursleden die
vanaf het begin een actieve rol hebben gespeeld in de
ontwikkeling van Wakonyu. Ik run het kantoor en ben
verantwoordelijk voor alle dagelijkse activiteiten.
Samen proberen we te voorkomen dat de kwetsbare
gezinnen die voor onze weeskinderen zorgen, uit elkaar
vallen door sterfte als gevolg van gebrek aan gezondheidszorg.
Zonder uw financiële steun is dit belangrijke werk niet
mogelijk. In naam van “mijn” oma’s wil ik u hiervoor hartelijk bedanken.

Dani Lewnida is 73 jaar oud.

Op de foto zijn Seline, Sherryl, Vallary, Blazy en Bryton.

Dani Peres

Dani Peres is Wakonyu lid sinds 2008. Zij is nu 89.
• Zij had 6 kinderen, waarvan er 5 gestorven zijn.
• Zij draagt nu de zorg voor 3 wezen, kinderen van
haar zoon die in 2012 overleed.
• Het meisje aan de rechterkant op de foto is ook een
kleindochter. Zij helpt Peres iedere dag in de huishouding.
Peres is lid van de ECCA Church. Dit onderstreept het
oecumenische karakter van het Wakonyu project.

		Pesilah Majiwa

Steun ons OMA-Project
ten behoeve van
weeskinderen in Kisumu (Kenia).

