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Mensen die HIV besmet zijn zoeken vaak pas laat hulp en delen dit met bijna

niemand. In Kenia is er geen sociaal vangnet, ben je ziek en kun je niet werken

dan heb je ook geen inkomsten. Daardoor raken mensen in een negatieve spiraal,

ze zijn ziek, kunnen niet werken, hebben geen inkomsten, kunnen niet voldoende

eten kopen en worden nog zieker… 

Light to Shine Foundation bezoekt mensen die ernstig ziek en verzwakt zijn.

Patiënten worden wekelijks bezocht. Tijdens dit bezoek bieden wij een luisterend

oor. We bemoedigen en adviseren. Ook zullen we proberen om de familie te

betrekken bij de zorg voor de patiënt. Er is nog veel stigma rondom aids.

De meeste patiënten zitten gemiddeld drie maanden in ons programma. 

Naast de huisbezoeken ontvangen alle patiënten wekelijks een voedselpakket,

wordt er medische zorg geregeld en vergoed daar waar nodig en medicatie

gegeven indien voorgeschreven. 

Light to Shine heeft als slogan; Sharing and caring. We delen niet alleen, maar

zorgen ook!

VISIE

Verandering brengen in gemeenschappen door middel van thuiszorg.

MISSIE

We zijn er om de gezondheid en het welzijn te verbeteren van mensen met

HIV-aids, gerelateerde aandoeningen en chronische ziekten. Dit willen we

bereiken via thuiszorgprogramma’s
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In December 2020 werd Light to Shine Foundation officieel geregistreerd

door NGO's board van Kenia. In de daarop volgende maanden moesten we

diverse papieren bij elkaar zien te vergaren om ook officieel aan de slag te

mogen. Op 1 april 2021 was het dan zo ver en konden we eindelijk echt aan

de slag. 

De office was klaar en de eerste patienten werden in het programma

opgenomen en wekelijks bezocht. Contacten met klinieken en community

vrijwillgers werden gelegd en ook op die manier kregen we patienten

doorverwezen. 

Een Keniaans bestuur voor Light to Shine werd gevormd en bestaat uit vijf

leden. Vier keer per jaar komen zij bij elkaar om de gang van zaken te

bespreken binnen Light to Shine.

Tevens werd er een accountant aangewezen die per kwartaal de financien

van Light to Shine checkt, De accountant zal ook een jaarlijkse audit doen.

Er werd gewerkt aan een nieuwe website, 

de Nederlandse staat al een tijdje online, 

de Engels variant is in de maak. 

Binnen de ThuisFrontCommissie was er 

een wisseling, Erwin Boxman zwaaide af 

als voorzitter en Lisette Koolmees nam 

zijn plaats in. Eind 2021 nam Erwin af-

scheid van de TFC. We bedanken hem voor alles wat hij heeft gedaan voor

Light to Shine.  

Er werden diverse acties georganiseerd, van een sponsor-fietstocht tot een

ontbijtactie. Ook in de Bethel-kerk in Sliedrecht werden er diverse collectes 



gehouden voor het werk van Light to Shine.

In mei tot juli was familie Olweny op verlof in Nederland. Het was een goed verlof.

Tijdens het verlof werd er een acties gestart voor meer maandelijkse sponsors, hier

kwamen diverse reacties op. Daar zijn we dankbaar voor. 

                                                             Er is, met input van een fondswerver, een

                                                             projectplan geschreven, zodat dit gebruikt

                                                             kan worden voor fondswerving. In decem-

                                                             ber werd de eerste fonds aanvraag goed-  

                                                             gekeurd, Haella Stichting zal Light to Shine  

                                                             ondersteunen in 2022. 

                                                             Light to Shine is officieel geregistreerd bij het  

                                                             Ministerie van Volksgezondheid in Kenia. Op deze

manier is de overheid op de hoogte van het werk en kunnen klinieken zonder

problemen informatie delen over hun clienten met Light to Shine. 

Dankbaar zijn we voor alle ontwikkelingen en de groei die we mogen zien bij Light to

Shine Foundation.. We bidden dat Light to Shine in 2022 meer mensen zal kunnen

bezoeken en tot zegen mag zijn voor velen. 

FINANCIEEL OVERZICHT

Inkomsten: 9900,- euro

Uitgaven: 9176,- euro

- Project kosten: 6290,- euro

- Administratie/onderhouds kosten: 2886,- euro
Gebasseerd op een gemiddelde koers van 1,- euro is 120 Keniaanse shilling



MENSEN BEZOCHT

50 mensen werden bezocht, voor

gemiddeld 3 maanden. Iedereen ontving

een bijbel in hun moedertaal

HUISBEZOEKEN & VOEDSELPAKKETTEN

Ruim 600 huisbezoeken en even zoveel

voeselpakketten werden uitgedeeld

600

50

10
PATIENTEN OVERLEDEN

10 patienten overleden. 14 kinderen onder

de 18 jaar werden hierdoor wees.



LINET

Linet is ergens in de dertig, ze heeft serieuze mentale problemen. Eigenlijk zou ze

opgenomen moeten worden in psychiatrische kliniek, maar die zijn hier niet. Haar zoon

van 13 moet zichzelf zien te redden en verteld ons dat er regelmatig mannen

langskomen bij zijn moeder. 

Ze slapen op de grond en er staat alleen een krukje en een watervat, wat als stoel moet

fungeren, in de 'woonkamer'. Eten is een groot probleem, geld is er namelijk niet . Linet

kan niet praten en communiceert met handen en wat geluiden met haar zoon.

Linet heeft ook diverse, serieuze gezondheidsproblemen, maar geen middelen om naar

het ziekenhuis te gaan. We zorgen dat Linet de juiste medische zorg krijgt en kopen

medicatie voor haar. Ook ontvangt ze wekelijks een voedselpakket, waarvan haar zoon

eenvoudige maaltijden kookt. Hij is zienderogen blij met onze hulp.  

Het is voor Linet moeilijk om dagelijks haar medicatie in te nemen en haar familie, die

wat verderop woont, neemt weinig initiatief om haar te helpen. Ondanks alles wat we

proberen gaat het bergafwaarts met Linet. Bij ons volgende bezoek horen we dat Linet

is overleden. 

Het leven is soms hard en zeker in Kenia.


