
 
Stichting Titia 
 
Reisverslag Nairobi zaterdag 29 oktober tot en met zaterdag 5 november 2005 
 
 
Doel:  
Inventarisatie aantal invalide kinderen (600) weeshuis Dagoretti te Nairobi. 
Inventarisatie behandelfaciliteiten, ziekenhuizen rond Nairobi. 
 
Inventarisatie aantal invalide kinderen rond Kitale (600 km ten noorden van Nairobi) 
Inventarisatie behandelfaciliteiten en bezoek ziekenhuizen rond Kitale. 
 
 
Zaterdag 29 0ktober 2005: 
06.00 uur vertrek Dalfsen, aankomst Silverspring hotel Nairobi lokale tijd 21.00 uur. 
 
Zondag 30 oktober 2005 
Ochtend:  
Huur auto en bezoek weeshuis Dagoretti. 
Introductie en inventarisatie benodigdheden voor het weeshuis (te besteden geld ingezameld door drie 
basisscholen en bedrijven in Nederland) 
Pannen, schoolbanken, printer, kopieerapparaat, papier, krijt, pennen. 
 
Middag:  
Onderzoek, diagnostiek, behandelplan aantal van de 600 weeskinderen. 
 
Maandag 31 oktober 2005 
Ochtend:  
Bezoek van twee andere weeshuizen rond Nairobi met 300 en 150 weeskinderen. 
 
Middag:  
Besprekingen met een delegatie van de APDK (the Association for the Physically Disabled of Kenia) in 
een revalidatiecentrum te Nairobi. 
delegatie bestond uit een vertegenwoordiger van het ministerie van volksgezondheid, directeur APDK, 
fysiotherapeut en social worker. 
Besproken hoeveel kinderen er ongeveer rond Nairobi voor een orthopaedische ingreep in aanmerking 
kwamen, welke OK fasciliteiten er rond Nairobi zijn. 
 
Visite revalidatiecentrum en orthopaedische werkplaats. 
 
Bespreking behandel opties van de al bezochte kinderen. 
 
Dinsdag 1 november 2005 
Ochtend: 
Aanschaffen kopieermachine en printer voor het weeshuis Dagoretti van ingezameld geld. 
 
Middag: 
De geselecteerde invalide kinderen van de weeshuizen ophalen, presenteren in het revalidatie centrum 
en het laten maken van orthopaedisch schoeisel, beugels en andere hulpmiddelen. 
 
Woensdag 2 november 2005 
Ochtend: 
Aanschaffen pannen, voetballen, maandverband, condooms, pennen, krijtjes en papier voor het weeshuis 
Dagoretti. 



 
Middag: 
Vlucht Nairobi - Eldoret (500 km ten Noorden van Nairobi), taxirit van Eldoret naar Kitale (80 km) 
 
Savonds bespreking met Dr. Bea Andersen (nederlandse tropenarts gewerkt voor de AMREF). heeft een 
eigen school, ziekenhuis, tehuis voor invalide kinderen. 
 
Donderdag 3 november 2005 
Ochtend en middag: 
Bezoek orthopaedische instrumentmakerij, twee privé ziekenhuizen en een district ziekenhuis. de 
mogelijkheden om daar te gaan opereren werden geïnventariseerd.  
Operatiekamers werden bezocht en inventaris gecontroleerd. 
Eerste prive ziekenhuis: geen orth. instrumentarium, schone OK, gebrekkige röntgen apparatuur, geen 
fysiotherapie faciliteiten, wel diathermie, verpleegafdeling redelijk. 
District ziekenhuis: beste röntgen faciliteiten, zeer gebrekkig orthopaedisch instrumentarium, vieze OK, 
wel fysio, verpleegafdeling armoedig. 
Tweede privé ziekenhuis: behulpzame directeur, gebrekkig OK licht, schone OK, geen röntgen, redelijk 
orthopaedisch instrumentarium, geen fysio, fraaie schone verpleegafdeling. 
Geen van de ziekenhuizen had boren, zagen, osteosynthese materiaal. 
 
Bezoek tehuis voor gehandicapte kinderen met ernstige pathologie (brandwonden, osteomyelitis, rachitis, 
klompvoeten, heupdysplasie en cerebral palsy) 
 
Savonds met chessna van Kitale naar Eldoret en met groter toestel naar Nairobi retour. 
 
Vrijdag 4 november 2005 
Ochtend en middag: 
Controle van de boekhouding weeshuis, Nederlands bedrijf betaald maandelijks 1750 euro voor voedsel. 
Laatste bezoek weeshuis Dagoretti, overhandigen alle aangeschafte spullen, aansluiten apparatuur, 
bespreking toekomstplannen en afscheidsceremonie (zang en dans weeskinderen). 
  
Zaterdag 5 november 2005 
Retour vlucht Nairobi - Amsterdam, aankomst Dalfsen 21.00 uur. 


