YOEF(Youth and Orphan Education Foundation)
Lemmer
Kamer van Koophandel te Leeuwarden, inschrijfnummer 01097618
Fiscaal nummer (Algemeen Nut Beogende Instelling) 8162 13 719

Lemmer, april 2021
Geachte donateurs,
Hierbij ontvangt u ons laatste (jaar)verslag. Zoals eerder aangekondigd stoppen we met de
activiteiten van YOEF in Kenia.
De bibliotheek, die met onze steun werd opgericht, zal blijven bestaan. De familie Awiti zorgt voor
het voortzetten van deze activiteit. Het saldo van
onze bankrekening, € 2.726,00 is daarvoor
overgemaakt naar Kenia. Vervolgens hebben we
deze bankrekening opgeheven.
De foto hiernaast toont de latrines die bij de
bibliotheek werden gerealiseerd, met daarbij de
mogelijkheid om de handen te wassen. Voor ons
heel normaal, maar op het platteland van Kenia
zeker niet gewoon.
Helaas hebben we te weinig informatie over de
huidige toestand van het project, omdat de
communicatie met de dochter van Adhu Awiti door
Corona moeilijk verloopt. Ook de weduwe van
Adhu, Wilkister, communiceert moeilijk, omdat ze
niet beschikt over computer en internet. Bovendien
blijft zij al een jaar lang op haar eigen terrein om
besmetting te ontlopen.
Hieronder vindt u een kort historisch overzicht van onze stichting.

YOEF, de Youth and Orphan Education Foundation werd opgericht in 2000.
Onder de bezielende leiding van Dr. Adhu Awiti is in de omgeving van Kisumu op het platteland
van Kenia veel gerealiseerd.
We waren toen actief op vier lagere scholen: Oindo, Kokoth,Kingii en Ajigo.
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We ondersteunden de bouw van klaslokalen, van latrines bij de scholen en er werden
schoolmaaltijden georganiseerd.
Ook was er aandacht voor voorlichting aan families.
Het ging dan vooral om hygiëne, voeding en voorlichting over Aids/HIV.
In 2013 werd basisonderwijs in Kenia gratis. YOEF richtte zich toen vooral op ondersteuning van
leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Dank zij ondersteuning van de protestantse gemeente in Lemmer konden we een kas met een
irrigatiesysteem bouwen, waar tomaten en groenten geteeld werden. We realiseerden een grote
groentetuin met irrigatiesysteem, er werd een bibliotheek gebouwd en met steun van Rotaryclub
Sneek-Zuidwest Friesland werd er een tractor naar Kenia gestuurd die een grote steun was voor de
lokale boeren.
Meer dan 200 kinderen kregen steun in het voortgezet onderwijs, waardoor ze betere
toekomstmogelijkheden kregen. De jongeren waren daardoor ook in staat hun familie te
ondersteunen.
Helaas moesten we na het overlijden van Adhu Awiti in 2014 vaststellen dat er lokaal onvoldoende
initiatieven waren om het project in al zijn facetten voort te zetten. De ondersteuning van
weeskinderen in het voortgezet onderwijs ging door en de bibliotheek bleef functioneren, maar
van andere activiteiten moest YOEF zich terugtrekken.
Dat is jammer, maar we kunnen vaststellen dat het werk van YOEF betekenisvol is geweest in de
levens van vele kinderen in Kenia.
Wij danken ieder die daaraan heeft bijgedragen. We noemen:
− al onze vaste donateurs
− Rotaryclub Zuidwest Friesland
− PKN gemeente Lemmer
− doopsgezinde gemeente Wolvega
− doopsgezinde kring Balk
− OecBS De Ark te Espel
− Tickles en Sources xs voor hosting van onze website
− Ventura Systems BV te Bolsward
− Bogerman College te Sneek

Met dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt,
Met vriendelijke groet,
Alie Tamsma
Geert van der Veen
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