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Introductie  
Youth on the Move presenteert aan u de plannen voor 2015 om de empowerment van jongeren met 
epilepsie in Kenia voort te zetten. Van de meer dan 1.000.000 Kenianen met epilepsie gebruikt slechts 
20% effectieve behandelmethoden aangezien de aandoening vaak vergeleken wordt met hekserij, 
bezetenheid en een straf van God. Het gevolg is een leven in sociaal isolement en financiële 
afhankelijkheid.  
 
Gelukkig zijn er veel manieren om deze situatie te verbeteren, en hebben Keniaanse jongeren met 
epilepsie onder begeleiding Youth on the Move opgericht om kansen voor hun eigen toekomst te 
creëren.  
 
De medewerkers van Youth on the Move geven trainingen over epilepsie door het hele land, bieden  
persoonlijke coaching en brengen jongeren met epilepsie samen met onderzoekers, beleidsmakers  en 
zorgverleners. Gezamenlijk realiseren zij de best mogelijke aanpak om epilepsieaanvallen te beheersen en 
mogelijkheden te creëren voor een pro-actieve deelname aan de samenleving.  
 
Een deel van de onkosten wordt vergoed met de opbrengst van twee Internetcafé’s in Nairobi en een 
aankomende derde Internetcafé in Kisumu. Echter is de vraag naar onze voorlichting en begeleiding 
enorm gestegen in de afgelopen jaren, dat we dit nog niet volledig zelfstandig kunnen financieren. 
Daarom maken wij dit jaar, 2014, dankbaar gebruik van de ondersteuning van verschillende sponsors uit 
Nederland, waaronder SGH, Cordaid en Spijkman Stichting.   
 
Om ook in 2015 de empowerment van Keniaanse jongeren met epilepsie  voort te kunnen zetten, vragen 

wij Cornelia Stichting om een financiële bijdrage te leveren voor onze activiteiten. Wij houden onze 

sponsors graag op de hoogte via onze rapportages, waaronder het financieel jaarverslag, geaudit door 

een erkende Keniaanse accountant.  

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben 

zowel een bestuur in Nederland als in Kenia (beschikbaar via telefoon en email) om u te woord te staan.  

Met vriendelijke groeten, 

     

 

Karijn Aussems      Elizabeth Njeru 

 

Directeur Youth on the Move, Kenia   Voorzitter Stichting YotM, Nederland 

Email: karijn@yotmkenya.com    Email: liznjeru@gmail.com 

Telefoon: +254728824655    Telefoon: 06-42276994 

 

Adres Stichting YotM:  Oldengaarde 1, 1083 TC Amsterdam 

Bankrekening:  NL18RABO01477.34.126, Den Haag   

KvK-nummer: 53286618  

mailto:karijn@yotmkenya.com
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1 Relevantie van het programma in Kenia 
In Kenia is de kans om epilepsie te krijgen drie keer groter dan in Nederland. Echter gebruiken meer dan 
800.000 Kenianen met epilepsie geen medicatie (80%), aangezien het vaak verward wordt met hekserij, 
bezetenheid en een straf van God. Dit belemmert hen om volwaardig in de samenleving deel te nemen en 
worden zij vaak geweigerd op school, werk, in de kerk en bij andere sociale activiteiten. Daardoor is het 
nog lastiger om voor hun rechten op te komen en om geweld, onveilige seks en ongewenste 
zwangerschappen te vermijden. Onderzoekers in Zambia stellen dat 37% van de mensen met epilepsie 
wel eens slachtoffer is geweest van huiselijk geweld en 20% van de vrouwen met epilepsie een keer 
verkracht is geweest. Deze weetjes maken het meer dan duidelijk dat de sociale empowerment van 
jongeren met epilepsie meer een noodzaak dan een toevoeging van de medische zorg is.  
 
De jongeren met epilepsie gaven ons in 2006 verschillende redenen waarom ze Youth on the Move 
wilden oprichten:  

1. Behoefte om andere mensen met epilepsie te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen  

2. Behoefte om hun eigen welzijn te verbeteren  

3. Behoefte om actieve sociale levens te leiden  
 
Een van de jongeren zei: ‘it helps me and others to grow healthy and accept ourselves for having epilepsy’.  

2 Visie en missie  
Visie:  Een samenleving waarin jongeren met epilepsie als volwaardige deelnemers worden 

erkend en gestimuleerd in werk, educatie en sociale interactie  
 

Missie:  Het empoweren van jongeren met epilepsie en het voorkomen van discriminatie door 
middel van epilepsievoorlichting  

 

Kernwaarden van YotM:  Gelijkwaardigheid, openheid en verantwoordelijkheid, professionaliteit, 
flexibiliteit, teamwork  
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3 Locatie 
Youth on the Move begon als een kleinschalige organisatie voor de 

training van jongeren met epilepsie in Nairobi, maar was al snel 

aangemoedigd om diens activiteiten uit te breiden door trainingen in het 

hele land aan te bieden waarmee we in 2013 zelfs meer dan 40.000 

mensen bereikten.  

Voor lange tijd heeft Youth on the Move enkel geopereerd vanuit 

diens hoofdkantoor in Nairobi, maar realiseert zich dat de vraag nu 

dermate is toegenomen, dat het openen van een extra locatie 

noodzakelijk is om de activiteiten zo efficiënt mogelijk aan te kunnen 

bieden. Gekozen is voor een nieuwe locatie in Kisumu, aangezien wij 

vooral uit deze omgeving klachten over stigma en slechte toegang tot epilepsiezorg  krijgen.  

Ten tweede zijn wij benaderd door Marina Clarke (direteur van Epilepsy South Africa en 

bestuurslid van International Bureau for Epilepsy, de Africa Chapter) die ons concept wil toepassen in 

verschillende Afrikaanse landen. Het voorstel is dat zij het eerst implementeren in Zuid Afrika, om daarna 

het ook in overige landen in te voeren. Voor het uitwerken van deze plannen komen zij ons in het najaar 

van 2014 in Kenia bezoeken.  

4 Strategieën en activiteiten  
Om de levens van jongeren met epilepsie in Kenia te optimaliseren brengen we hen samen met 

beleidsmakers, onderzoekers en zorgverleners. Gezamenlijk realiseren zij de best mogelijke aanpak om 

epilepsieaanvallen te beheersen en mogelijkheden te creëren voor een pro-actieve deelname aan de 

samenleving. Hiervoor zetten wij drie strategieën in:  

1. Onderzoek & beleidsontwikkeling 

2. Lobby en advocacy  

3. Empowerment van jongeren met epilepsie door middel van educatie en begeleiding. 

 

Hieronder zullen wij per strategie de activiteiten benoemen die wij uitvoeren om onze doelen te behalen.  

4.1 Strategie 1; Onderzoek & Beleidsontwikkeling 

Een onmisbaar onderdeel in het verbeteren van de levens van jongeren met epilepsie, is onderzoek en 

beleidsontwikkeling zodat het zorgaanbod constant aangepast kan worden aan de vraag. Youth on the 

Move betrekt hier zowel jongeren, ouders, zorgverleners als beleidsmakers bij.   

Activiteit 4.1.1: Monitoring & Evaluation en Strategic Planning  

Doel:   

1. Inzicht verkrijgen in de impact van Youth on the Move’s activiteiten onder de deelnemende 
jongeren met en zonder epilepsie 

2. Inzicht verkrijgen in hoe de activiteiten verbeterd kunnen worden 

3. Opstellen van Strategisch Plan voor 2014-2019 om efficientie binnen de organisatie te 
waarborgen  
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Sinds de start van Youth on the Movein 2008 hebben de medewerkers hun werkzaamheden geëvalueerd 
aan de hand van mondelinge feedback en de uitkomsten van examens. Echter heeft de organisatie nog 
geen uitgebreide evaluatie gedaan onder de jongeren na hun deelname aan de activiteiten. In 2014 
hebben wij daarom een externe consultant ingeschakeld die een uitgebreide M&E toepast en tijdens een 
meeting met de staff een nieuw Strategisch Plan ontwikkelt voor 2015-2019. 

 
Follow up 
De uitkomsten die verwerkt zijn in het Strategisch Plan zullen door de organisatie gebruikt worden in 
2015-2019, en ook gedeeld worden met de organisaties waar YotM mee samenwerkt en waar YotM 
ondersteuning van krijgt, mochten zij graag meer inzicht krijgen in onze werkwijze.  

Activiteit 4.1.2: Onderzoek naar Community Clinics  

Doel:   Versterken van het aanbod in de Keniaanse epilepsiezorg door beleidsontwikkeling en 

training voor Community Clinics 

In de Keniaanse epilepsiezorg zijn verschillende community clinics geopend. 

Deze worden vaak gerund door ongeschoolde vrijwilligers. Dit heeft zowel 

voor- als nadelen; het maakt de zorg goedkoper, maar heeft ook het risico 

dat burgers diensten aanbieden waar ze niet voor gekwalificeerd zijn. 

Daarom wil Youth on the Move onderzoek doen naar twee verschillende 

Epilepsie Klinieken: de Community Based Clinic (waar professionals de 

initiatiefnemers zijn) en de Community Driven Clinic (waar de burgers zelf de initiatiefnemers zijn). Aan de 

hand van de uitkomsten willen we een Community Clinic Manual ontwikkelen die richtlijnen geeft hoe 

mensen in hun eigen community kunnen bijdragen om de zorg toegankelijker kunnen maken, terwijl 

kwaliteit gewaarborgd is.  

Resultaat: in het begin van 2014 heeft Youth on the Move een voorstel ingediend bij Kenya Association 

for the Welfare of people with Epilepsy (KAWE), om het onderzoek bij hun klinieken uit te voeren om 

daarmee ook de samenwerking te versterken. Helaas hebben zij hier niet op gereageerd, maar het 

positieve nieuws is dat Prof. Kioy (voorzitter NECC, zie 4.2.1) zeer enthousiast had gereageerd op het idee 

van het ontwikkelen van Community Clinic Guidelines. Daarom heeft NECC dit op de agenda gezet voor 

2015, en zal het door NECC uitgevoerd worden in samenwerking met de overige leden die hierin ook hun 

kennis en ervaring kunnen delen.  

Follow up: in 2015 zal Youth on the Move in samenwerking met de overige NECC-leden kennis vergaren 

en richtlijnen ontwikkelen vanaf maart, na het organiseren van de International Epilepsy Day. Deze 

manual zal via de websie van Youth on the Move en NECC online aangeboden worden zodat het zowel 

binnen als buiten Kenia gebruikt kan worden.  

Activiteit 4.1.3: Ontwikkelen van internationale handleiding YotM  

Doel:  Kansen bieden voor epilepsieorganisaties in overige landen om YotM’s concept te implementeren 

De organisatie Epilepsy South Africa heeft toestemming gevraagd om het concept van YotM toe te passen 

in hun land. Daarnaast stelden zij voor om dit concept ook in andere landen te introduceren. Daarom 

willen wij een handleiding ontwikkelen die de werkwijze toelicht; zowel de praktische stappen alsmede 

de begeleidingsstijl die ingezet wordt om het zelfvertrouwen en enthousiasme van jongeren te 
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stimuleren. Tevens zullen wij in samenwerking met een advocaat een contract opstellen die de 

organisaties dienen te tekenen alvorens zij het concept kunnen toepassen, om zo onjuist gebruik van 

YotM’s concept te voorkomen.  

Follow up in 2015: in dit jaar streven wij ernaar een Internationale handleiding op te stellen voor het 

concept van Youth on the Move wat online gepubliceerd zal worden en gebruikt kan worden door overige 

actoren in de epilepsiezorg als inspiratiebron. Daarnaast zullen wij – als reactie op de grote hulpvraag - 

met Epilepsy South-Africa een 3-jarenplan opstellen en als voorstel indienen voor verdere uitbreiding in 

overige Afrikaanse landen.  

4.2 Strategie 2: Lobby & Advocacy 

Activiteit 4.2.1: NECC (National Epilepsy Coordination Committee)  

Doel:  Versterking van de samenwerking in de epilepsiezorg om de kwaliteit en efficientie te verbeteren.  
 
Bij de start van Youth on the Move (2008) 
merkten wij dat er veel weerstand was voor 
een interdisciplinaire aanpak; de 
verschillende actoren in de epilepsiezorg 
wisten weinig van elkaars activiteiten en 
vermeden samenwerking uit angst dat 
anderen hun ideeen zouden misbruiken. 
Daarom heeft Youth on the Move in 2009 in 
samenwerking met neuroloog Prof. Kioy het 
initiatief genomen om de National Epilepsy Coordination Committee op te richten die inmiddels 
invloedrijke deelnemers in de epilepsiezorg vertegenwoordigt: de zorgverleners, onderzoekers, 
farmaceuten en de beleidsmakers (Ministry of Health, WHO, ILAE, IBE), en uiteraard ook mensen met 
epilepsie. De leden komen maandelijks bij elkaar om beleidsstukken te ontwikkelen en gezamenlijke 
activiteiten te organiseren.     
 

Resultaat in 2014: dit jaar hebben we verschillende mijlpalen 
bereikt. Ten eerste heeft het Ministerie van Gezondheid na 5 
jaar wachten toestemming gegeven voor de officiele registratie 
als een committee. Hierdoor heeft NECC nu ook een 
bankrekening kunnen openen, en kan NECC ook zelfstandig 
fondsen werven, wat mogelijkheden vergroot voor verdere 
realisatie van de doelstellingen.  
 
Tweede mijlpaal is de publicatie en disseminatie van de 

National Guidelines for the Management of Epilepsy. Het 
ontwikkelen van deze guidelines heeft tien jaar geduurd, omdat er 
veel onenigheid was over de juiste behandelwijze van mensen 
met epilepsie. Karijn Aussems heeft als secretaris van NECC in 
2014 een laatste meeting georganiseerd (gesponsord door Sanofi) 
waarbij de laatste wijzigingen gemaakt werden, en daarna ook de 
launch van de guidelines (gesponsord door GSK) en verdere 
publicatie en disseminatie (gesponsord door Novartis).  
 
Daarnaast heeft NECC ook de volgende documenten ontwikkeld 
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en online gepubliceerd in 2014:  
1. Flyer met de meest belangrijke informatie over epilepsie voor de voorlichting in de communities.  
2. Epilepsie Proforma (dit is een formulier voor de diagnostiek van epilepsie) 
3. Stigma Scale Form (een formulier dat mensen kunnen gebruiken voor de assessment van stigma) 
4. Epilepsy Resources Inventory (dit is een online programma waar zorgverleners kunnen opgeven 

welke middelen en personeel zij beschikbaar hebben voor het aanbod in de epilepsiezorg) 
 

 
De Epilepsy Seminar in Nairobi, KIsumu en Mombasa, georganiseerd in november 2014. 
 
Ten derde hebben we met de financiele ondersteuning van Sanofi drie grote Epilepsy Seminars 
georganiseerd in Nairobi, Mombasa en Kisumu. Hier werd bij iedere plaats 50 dokters en verplegers 
getraind om de juiste diagnose en voorschrift voor epilepsie te kunnen bieden.   
 
Follow up in 2015: NECC is uitgenodigd door Sanofi om een voorstel in te dienen voor het organiseren van 
4 Epilepsy Seminars. De leden kozen ervoor om dit te 
doen in Eldoret, Nakuru, Nyeri en Machakos. Hierbij 
zullen in totaal 200 gezondheidswerkers getraind 
worden.  
 
NECC wil tevens richtlijnen schrijven voor het 
coordineren van een community clinic, wat online 
aangeboden zal worden en gebruikt kan worden door 
het gehele land (zie 4.1.2). Hiermee willen wij 
ondersteuning bieden om de kwaliteit van klinieken te 
verbeteren waar vrijwilligers een grote rol spelen in het 
aanbod van de epilepsiezorg.  

Voorizter Prof. Kioy en ambassadeur Bernice woden geinterviewd op tv 

 

Activiteit 4.2.2: Petitie voor de overheid  

Doel: Jongeren hebben invloed in de beleidsontwikkeling voor de epilepsiezorg  
 
De jongeren met epilepsie die participeren in onze activiteiten, geven educatie over epilepsie in hun wijk 
en zamelen daarbij ook handtekeningen in voor onze petitie. In de petitie roepen zij de Keniaanse 
overheid op om epilepsiezorg in hun lijst van prioriteiten te stellen en daarom de kosten hiervoor te 
verlagen.  
 
Resultaat: In 2014 is het aantal handtekeningen opgelopen tot  meer dan 60.000 handtekeningen.  
 
Follow up in 2015: omdat het aantal handtekeningen nu significant is, willen wij voor 2015 een moment 

plannen om deze uit te reiken aan het Ministerie van Gezondheid, in aanwezigheid van de media, om zo 

de druk op te voeren om de epilepsiezorg toegankelijker te maken.  
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Activiteit 4.2.3: draagvlakversterking voor Keniaanse jongeren met epilepsie  

Doel:  Vanuit Nederland landen is er betrokkenheid voor de kwaliteitsversterking van epilepsiezorg in 
ontwikkelingslanden  

 
Ook in 2014 schrijft Karijn weer vier artikelen voor Frontaal (een 
kwartaalmagazine van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) om de 
betrokkenheid van de zorgverleners in Nederland te versterken.  Het 
resultaat is dat Youth on the Move benaderd wordt door studenten en 
professionals uit de epilepsiezorg en het jongerenwerk die graag een 
steentje bijdragen met hun kennis en werkervaring. Het voordeel hiervan 
is dat de organisatie leert van hun inzichten. Daarnaast leveren zij ook een 
bijdrage in het promoten van de organisatie, waardoor individuen 
donaties geven via onze Nederlandse Stichting YotM.    

 

4.3 Strategie 3; Ubuntu Kliniek voor Epilepsiezorg 

Doel: 

1. Toegankelijke epilepsiezorg bieden in Kisumu   

2. Financiële verzelfstandiging van Youth on the Move 

 

In de afgelopen jaren merkten we dat het zorgaanbod in Kisumu niet overeenkomt met de grote vraag. 

Daarom hebben wij Ubuntu Health van neuroloog Dr. Sam Gwer en epileptoloog Dr. Eddie Chengo 

benaderd en in samenwerking met hen een kliniek geopend in ons nieuwe centrum in Kisumu. De kliniek 

is 50% in beheer van Ubuntu Health en 50% in beheer van Youth on the Move.  

Bij deze kliniek is de meeste focus op epilepsiezorg, maar word ook de andere basis zorg geboden 

zoals in Nederland bij een huisarts. Steve is als ‘clinical officer’ getraind door Sam en Eddie om zo 

gespecialiseerd te zijn in het aanbieden van epilepsiezorg. De jongeren met epilepsie hebben hier een 

grote rol in het ontvangen van de clienten met epilepsie, door hun kennis en persoonlijke ervaring met 

epilepsie te delen.  

Het vinden van de locatie voor de kliniek en het inrichten van de locatie nam drie maanden in beslag, 

van september t/m november 2014. Daarna hebben wij de locatie officieel geopend in december, en die 

dag gratis consult geboden. Deze dag werd gepromoot op de lokale radiostation en door de sociaal 

werker Purity Sipilon van Youth on the Move.  Deze eerste dag kwamen 32 patienten, wat een goede 

start is, maar we realiseren dat de kliniek nog meer marketing nodig heeft om het financieel zelfstandig 

en zelfs winstgevend te laten zijn zolang we de prijzen betaalbaar willen houden.  

 
De dokters en jongeren met epilepsie tijdens de officiele opening van de Ubuntu Kliniek in Kisumu 

 

Follow up in 2015:  
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Dit jaar zullen we extra veel trainingen aanbieden rondom Kisumu om mensen op de hoogte te stellen 

van de kliniek om zo het aantal mensen met epilepsie dat niet onder behandeling is te verminderen.  

 

4.4 Empowerment door middel van educatie en begeleiding  

Activiteit 4.4.1; Train de Trainer  

Doel:  18 jongeren worden in Nairobi getraind als peer educators en zijn in staat om professionele 
voorlichting en coaching te bieden  

 
Youth on the Move selecteerde 18 jongeren (waarvan negen met 
epilepsie) die ambitieus zijn, maar een laag zelfvertrouwen hebben en 
de hoop op een goede toekomst missen. In één jaar tijd worden zij 
opgeleid als peer educators en krijgen zij les in epilepsie, cultuur en 
identiteit, teamwork, jongerenparticipatie, coaching, lifestyle en 
entrepreneurship. Iedere maand wordt een vak afgesloten met een 
examen. Daarnaast lopen de jongeren twee dagen per week stage in 
ons eigen centrum en in een epilepsiekliniek en trekken zij door het 
hele land om voorlichting te geven over epilepsie op scholen, in kerken 
en buurtcentra.  
 
De toekomst van de trainees  
De jongeren die deze training volgen, krijgen een stagevergoeding van € 3,50 per dag. Als zij daarvan        
€ 0,50 sparen, krijgen zij een bonus van € 0,50. Dit betekent dat zij aan het eind van de training rond de   
€ 150 euro gespaard hebben. Zij ontvangen dit met een bankcheque waarmee zij gestimuleerd worden 
om hun eigen bankrekening te openen. Met de business training maken zij een businessplan hoe zij dit 
bedrag verstandig kunnen investeren in een business waarmee zij financieel onafhankelijk kunnen 
worden.  

   
De jongeren krijgen les en examens tijdens de jaartraining. Als ze alle examens hebben gehaald, ontvangen zij een certificaat. 
 
Resultaat in 2014: De groep van 2014 was evenals de afgelopen jaren zeer divers in achtergrond en IQ-
level. Terwijl de één met gemak de lessen volgt en zelfs extra kennis opdoet met de boeken in onze 
bibliotheek en toegang tot internet, zijn er ook jongeren die extra begeleiding nodig hebben om de 
nodige kennis tot zich te nemen. Het mooie is dat de klasgenoten elkaar ondersteuning bieden, naast de 
begeleiding die de trainer biedt. Door deze sterke coaching, hebben de jongeren in 2014 meteen vanaf 
het begin zeer actief deelgenomen aan de lessen en overige activiteiten, zoals de Purple Day for Epilepsy 
en de coaching bij de klinieken. Daarmee zijn de jongeren een rolmodel voor de doelgroep; zij laten 
duidelijk blijken dat je met epilepsie een pro-actief leven kan leiden, verantwoordelijkheden op je kan 
nemen en zelfs kan bijdragen in de voorlichting over epilepsie om het begrip en acceptatie rondom 
epilepsie te versterken. Van de 18 jongeren zijn er 14 tot het einde met de training doorgegaan (78%).  



11 

 

 
Follow up in 2015: In 2015 willen we de lessen zowel in Nairobi als in Kisumu 
aanbieden zodat het toegankelijker is voor jongeren met epilepsie in de 
verschillende delen van het land. Zowel in Nairobi als Kisumu zullen we twee 
groepen van elk 6 jongeren hebben, waarvan de helft met epilepsie. Dat zijn 24 
jongeren in totaal; 12 met epilepsie en 12 zonder epilepsie terwijl we ook 
genderbalans waarborgen (12 meiden, 12 jongens).   

De jongeren gingen voorheen naar de KAWE-klinieken voor stage, maar 
we hebben er nu voor gekozen om over te stappen op een andere kliniek waar 
Dr. Sam Gwer ook mee samenwerkt, dit is de M-Afya Kliniek in Kibera die zeven 
dagen in de week geopend is, telemedicine heeft en ook specifieke aandacht wil 
besteden aan epilepsie. Zij hebben Youth on the Move uitgenodigd om de 
persoonlijke begeleiding te bieden.  

Activiteit 4.4.2; Epilepsie Educatie 

Doel:  Onder 25,000 Kenianen voorlichting over epilepsie bieden en hiermee begrip voor de aandoening 
versterken  

Jaarlijks selecteert Youth on the Move locaties door het hele land waar de jongeren in training onder 
begeleiding als peer educators heengaan om aan groepen uitleg te geven wat epilepsie is, hoe je er een 
goed leven mee kan leiden en hoe je iemand kan bijstaan die de aandoening heeft.  Niet alleen mensen 
met epilepsie worden getraind, maar juist ook de leiders in de gemeenschappen die in staat zijn om deze 
kennis over te dragen aan hun leden. Zij worden aangemoedigd om de mensen met epilepsie die nog 
geen zorg krijgen te verwijzen naar de juiste zorgverlener.  

 
Onze epilepsie educatie door het hele land heen bij publieke ruimtes zoals jongerencentra, kerken en markten.  

 
Resultaat in 2014: Evenals de voorafgaande jaren is er een grote vraag naar de trainingen van Youth on 
the Move, waarvoor de jongeren dan ook weer het hele land afreizen om deze kennis over te dragen. De 
moeilijkheid die we dit jaar ervaren, is de nieuwe regel van de overheid dat busmaatschappijen alleen 
nog maar hun diensten overdag mogen aanbieden (om het aantal ongelukken in de nacht te beperken). 
Daarmee zijn de reiskosten van de busmaatschappijen gestegen, evenals het aantal dagen dat onze peer 
educators moeten overnachten in de hotels tijdens hun educatie door het land heen. Maar met 
creativiteit in onze planning hebben we het aantal 
toch weer overstegen, en in totaal  42.454 
personen bereikt.   
 
Een andere belangrijke mijlpaal is de verbetering 
van onze nieuwe epilepsiemanual; ‘Let’s talk 
Epilepsy!’ 
Het ontwikkelen van deze manal kostte ons veel tijd 
in verband met de cartoons die we erin wilden 
hebben. Hiervoor hebben we vele avonden aan de 
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tafel gezeten met cartoonist Kenny Kaburu. Deze plaatjes helpen het onderwerp interessanter en 
begrijpelijker te maken. Daarom willen we Kenny Kaburu ook betrekken voor het maken van de cartoons 
voor de Parents Manual.  
 
Follow up in 2015: Uit tevredenheid met onze resultaten bij de voorlichting, heeft Stichting Porticus voor 
3 jaar subsidie toegezegd voor deze activiteit (2013-2015) en zullen we dezelfde activiteit weer 
voortzetten.  

Activiteit 4.4.3; Movers Meeting en Movers Picknick  

Doel:  Jongeren doen kennis op, leren een mening te vormen en deze in groepsverband uit te spreken  
 
Jongeren met epilepsie komen eenmaal per week bij elkaar om onderwerpen te bespreken die hen op 
dat moment het meest bezighouden, zoals werk, relaties, AIDS, religie, verslavingen, veiligheid, meestal in 
relatie tot epilepsie. 

 
Tijdens de Movers Meeting zijn de jongeren zelf om de beurt de voorzitter en notulist als oefening om een groep te kunnen leiden 

 

Tijdens de discussies ontwikkelen zij een eigen mening en leren zij deze uit te spreken in groepsverband. 
Zij bediscussiëren vragen zoals:  

1. Wanneer vertel je je collega’s, vrienden, familie en je partner dat je epilepsie hebt?  
2. Is epilepsie een excuus om niet naar school te gaan en niet te werken?  
3. Werk en sollicitatie; welk werk kan ik doen met mijn epilepsie?  
4. Wat doe je als iemand je vernedert, je kwaad of verdrietig maakt?  
5. Wat is de rol van meisjes en jongens in het gezin?  
6. Wat is verkrachting? Wat doe je als het je overkomt? Wat doe je als je het ziet gebeuren?  

 
Het doel hiervan is niet alleen dat zij kennis opdoen en een mening vormen, maar ook dat zij zichzelf 
leren te waarderen en dat zij ruimte durven innemen in groepsverband. Iedere maand stemmen de 
jongeren voor de beste Mover van de Maand. Deze jongere krijgt € 10 als beloning en diens foto in de lijst 
van de Mover van de Maand. Als uitzondering is deze prijs in maart 2014 uitgereikt aan Dr. Kibachio van 
het Ministerie van Gezondheid, omdat de jongeren zijn inzet en resultaten zeer waardeerden.   
 

Movers Picknick 
De laatste zaterdag van de maand is de Movers 
Meeting in het Arboretum park in Nairobi en Jomo 
Kenyatta Sportsground in Kisumu. De activiteiten van 
de picknick worden door de jongeren zelf 
georganiseerd en uitgevoerd, wat hen leert om te 
werken in teamverband en zich hierbij veilig en op 
hun gemak te voelen.  De jongeren ontvangen € 10 
om snacks en drankjes aan te schaffen voor de 
gehele groep.  
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Resultaat in 2014: nadat we ons tweede centrum hebben geopend, en wel in 
Kisumu, hebben we zowel de Movers Meeting als de Movers Picknick georganiseerd 
in beide locaties vanaf oktober.  

Terwijl het Kisumu Centrum meteen een grote opkomst had, merken we ook 
dat in Nairobi het aantal deelnemers blijft toenemen, dit aangezien ook oud-
deelnemers terug blijven komen (dit waren er 69 in 2014). Het viel ons op dat ook 
dit jaar de groep zeer betrokken was en ruim voor aanvang van de meeting naar het 
centrum komt. De jongeren in opleiding bereiden zich uitgebreid voor door 
informatie over het gekozen onderwerp vooraf op internet op te zoeken. Daardoor 
zijn de debatten heel levendig. We zien een trend dat jongeren steeds beter een 
eigen mening durven uit te spreken. Wel blijft het belangrijk voor ons om zorg te 
dragen dat meiden een even grote bijdrage leveren, aangezien ze nog steeds wat 
verlegener lijken dan jongens.  
  
Follow up in 2015: ook in 2014 wordt de Movers Meeting en Movers Picknick weer 
voortgezet en georganiseerd door de jongeren in training onder begeleiding van de 
Mover van het Jaar. Dit zal zowel in Nairobi als Kisumu zijn.  

Activiteit 4.4.4: Parents Meeting  

Doel:  Ouders bieden begeleiding aan hun dochter/zoon met epilepsie wat hen stimuleert zelfstandig in 
het leven te staan.  

 
Het komt veelal voor dat ouders hun kind met epilepsie overbeschermen en 
taken overnemen om zo risico’s te mijden. Hiermee missen de jongeren met 
epilepsie kansen om hun zelfstandigheid te versterken. Daarom bieden we 
eenmaal per maand de Parents Meeting aan waarbij ouders ervaringen 
uitwisselen en leren hoe ze hun kind juist kunnen stimuleren om op een 
verantwoorde manier zelfstandig in het leven te staan. De ouders bespreken 
iedere maand een onderwerp onder begeleiding van Peter Nyette, een 
maatschappelijk werker die zelf ook epilepsie heeft. Met elkaar trekken zij 
conclusies hoe zij het beste hun kind kunnen stimuleren om zelfstandig een 
gezond en productief leven te leiden. 
 
Resultaat in 2014: dit jaar is de samenwerking tussen de Youth Trainer en de 

Parents Coach enorm versterkt. Zij hebben een maandelijkse meeting om te overleggen hoe het met de 
jongeren en diens ouders gaat, en hoe zij kunnen samenwerken om de relatie te versterken tussen 
beiden. Daarnaast was een start gemaakt met het ontwikkelen van de Parents Manual waarin speciefieke 
informatie gedeeld wordt hoe zijn effectief hun dochter of zoon met epilepsie begeleiden kunnen. Dit 
heeft meer tijd in beslag genomen dan wij hadden voorzien, in verband met onze keuze om een 
onderzoek vooraf te doen. In totaal zijn 17 ouders en diens 
dochter of zoon met epilepsie geinterviewd, zodat wij gebruik 
kunnen maken van hun eigen ervaringen en tips voor het 
schrijven van het verslag. Dit kostte meer tijd voor Peter 
Nyette (begeleider van de ouders bij Youth on the Move) dan 
hij had ingeschat, omdat het moeilijk was om beiden 
beschikbaar te vinden voor het interview waarbij ze 
toestemming geven om de ervaringen (anoniem) te gebruiken 
voor het verslag. Hij levert zijn verslag uiterlijk eind januari in, 
en aan de hand van deze uitkomsten zullen wij deze manual 
schrijven, Kenny Kaburu vragen cartoons te maken en de 
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graphic design te maken alvorens wij het zullen publiceren.  
 
Follow up in 2015: in dit jaar zullen we de Parents Meeting zowel in Nairobi als Kisumu aanbieden, en de 
Parents Manual introduceren (zowel in print en online op onze website). Wij hopen dat deze manual rond 
juli 2015 af is, afhankelijk van het tempo van onze cartoonist Kenny Kaburu die soms wat meer tijd nodig 
heeft dan we zouden willen. Door zijn geweldige resultaten zijn we bereid dit geduld op te brengen.  
 

Activiteit 4.4.5: Coaching bij epilepsie-klinieken 

Doel:  
1. Cliënten met epilepsie begrijpen hun aandoening en weten hoe zij goed voor zichzelf kunnen 

zorgen 

2.  De artsen kunnen meer clienten in de beschikbare tijd behandelen  

 
Wanneer mensen met epilepsie in Kenia naar de dokter gaan, is 
er weinig tijd voor de arts om uitleg te geven over wat epilepsie is 
en hoe zij hun dagelijkse bezigheden daaraan kunnen aanpassen. 
Dit is de rol die onze peer educators op zich nemen in vijf 
verschillende klinieken. In begrijpelijke taal leggen de peer 
educators uit wat epilepsie is en hoe je er het beste mee om kan 
gaan. Hierdoor heeft de arts minder tijd nodig om een cliënt te 
helpen, wordt de wachtlijst korter en de kwaliteit van de zorg 
beter. Hiermee hebben onze peer educators 600 clienten per 
maand bereikt. De peer-educators waren 18 jongeren in opleiding 

(zie activiteit 3.2.1: Train de Trainer) die onder begeleiding van Moses Waweru (een professionele coach 
die zelf ook epilepsie heeft) de coaching boden. Tijdens de coaching van de cliënten behandelden ze de 
volgende punten:  

1. Wat is epilepsie?  

2. Hoe kan je goed voor jezelf zorgen?  

3. Hoe kunnen anderen je helpen als je een aanval hebt?  

4. Leefstijl; wat zijn de mogelijkheden voor werk en sociaal 
leven? 

 
Resultaat in 2014: de vraag naar de coaches is duidelijk aanwezig. 
Cliënten komen zelfs terug speciaal voor een gesprek met de coaches 
om nog meer vragen beantwoord te krijgen, maar ook om hun eigen 
verhaal kwijt te kunnen.  Hierdoor zien wij clienten vaker terugkomen 
voor de medicatie, terwijl zij ook positiever in het leven staan.   
 

Kliniek  Open  Cliënten per dag  Cliënten per maand  

KAWE Karen  Woensdag  50  200  

KAWE Riruta  Donderdag  30  120  

KAWE Mathare  Vrijdag  50  200  

Kibera  Eenmaal per maand  50  50  

Waithaka  Eenmaal per maand  30  30  

Totaal cliënten per maand  600 

Totaal cliënten per jaar  7.200 

 

Follow up in 2015: in 2015 stapt Moses over naar de M-Afya Kliniek in Kibera om daar samen met de 
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jongeren in training de begeleiding te bieden aan cliënten met epilepsie. Deze kliniek is de gehele week 

geopend, echter zullen we specifiek de woensdag en donderdag selecteren waarop mensen met epilepsie 

uitgenodigd worden, zodat zij de begeleiding kunnen ontvangen van de Movers. Daarnaast zijn wij ook 

benaderd door UN-Habitat om te overleggen of we ook met hen kunnen samenwerken in Mathare. 

Hiervoor zullen wij inderdaad tijd vrijmaken en nagaan hoe wij kunnen aansluiten bij de kliniek die zij 

verwachten op te zetten aldaar.   

Activiteit 4.4.6: Movers Music  

Doel:  
1. Jongeren uit twee verschillende plaatsen in Kenia zijn geinformeerd over epilepsie en hoe ze goed 

voor zichzelf kunnen zorgen  

2.  Jongeren met epilepsie hebben hun mening over epilepsie gevormd en moed opgebouwd om 
deze te delen  

3. Jongeren met epilepsie ontwikkelen een song over epilepsie in hun lokale taal in samenwerking 
met een paatselijke beroemdheid en brengen die ten gehore via de lokale radio  

4. De inwoners van de twee gekozen plaatsen hebben door de song te beluisteren meer begrip en 
daarvoor ook begrip voor mensen met epilepsie.  

 

Om de vooroordelen over epilepsie de wereld uit te helpen, is het essentieel om de hele gemeenschap te 
informeren. Dit gaat het best via de media; muziek op de radio. Daarom selecteren we per jaar twee 
groepen jongeren om een song over epilepsie in hun lokale taal te schrijven en op te nemen in de studio, 
wat zij gezamenlijk doen met een lokale populaire muzikant. Voor 2014 werden Kapsabet en Meru 
verkozen voor de uitvoering van dit project. 

 
De video’s van de Movers zijn online op YouTube te bezien waarmee we ook buiten de dorpen mensen bereiken. 

 
Resultaat in 2014: dit jaar zijn we zeer vroeg van start gegaan met het muziekproject en zijn er twee zeer 
kwalitatief goede songs geproduceerd, waarvan beiden al op YouTube te zien zijn (YotM Kenya, Kapsabet 
Movers, Meru Movers). Beide groepen zijn een CBO (Community Based Organization) aan het registreren 
en hebben tevens de business training en Mind your Rights! Training 
gevolgd. De groepen zijn zeer gedreven om tweemaal per maand 
samen te komen.  
 
Follow up in 2015: voor 2015 nodigen de jongeren de Indiase 
gemeenschap in Nairobi en de Taita gemeenschap uit om een 
jongerengroep te vormen en een song te onwikkelen.   
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Activiteit 4.4.7: Business Training  

Doel:  Jongeren met epilepsie leren sparen en met weinig geld effectief te investeren in handel om 
financiele zelfstandigheid op te bouwen  

 
Aan de jongeren van het muziekproject bieden wij een business training waarbij ze begeleid worden om 
hun eigen business te starten en daarmee een inkomen te kunnen verdienen. Deze business kunnen zij 
bekostigen met 100 euro dat zij als groep ontvangen als iedere jongere 100 handtekeningen heeft 
ingezameld (dus 1.000 handtekeningen in totaal) voor de petitieactie.  
 

 
 

Resultaat in 2014: dit jaar hebben wij de training geboden aan de jongeren in Kapsabet en Meru. Beide 
groepen besloten om ook als groep een investering te doen. In Kapsabet hebben ze land gevonden en zijn 
ze begonnen met het verbouwen van groenten. Wilfred Bungei, (olympisch kampioen 800 meter in 2010) 
is eigenaar van een hotel in Kapsabet en heeft aangeboden de groenten van de groep te kopen voor een 
extra goede prijs. De Meru Movers hebben ervoor gekozen om zeep te produceren. Hiermee zijn zij ook al 
van start gegaan.  
 
Follow up in 2015: Aankomend jaar willen we opnieuw de business training bieden aan de groepen direct 
na het muziekproject, zodat het makkelijker is voor de groepen om bij elkaar te blijven en hun activiteiten 
uiteindelijk zelfstandig voort te zetten.  Gedacht wordt aan het uitvoeren van het project in Taita en 
Nairobi onder de Indiase gemeenschap.    

Activiteit 4.4.8: Mind your Rights! 

Doel:  Jongeren met epilepsie zijn op de hoogte van hun rechten en plichten in Kenia en maken hier 
daardoor beter gebruik van  

 
Activiteit:  In de afgelopen jaren bemerkten wij twee uitdagingen onder jongeren met epilepsie: ten 
eerste waren velen niet op de hoogte van hun rechten. Ten tweede, als ze wel op de hoogte van hun 
rechten waren, wisten ze niet hoe ze die goed konden toepassen. Daarom hebben we in 2012 en 2013 
zeer veel tijd besteed om een manual te ontwikkelen over de rechten van jongeren met epilepsie in 
Kenia. Wij hebben dit in samenwerking met mensenrechtenadviseur Bobi Mkangi gedaan, die tevens 
bijdroeg in het schrijven van de nieuwe Keniaanse grondwet. De jongeren met epilepsie droegen hun 
steentje bij door aan te geven op welke vragen zij graag duidelijk antwoord wilden krijgen.  
 
Resultaat in 2014: Dit jaar is de manual gepubliceerd en wordt de training aangeboden aan de 
jongerengroepen in Nairobi, Msambweni, Kenyenya, Murang’a, Sabatia, Kajiado, Malindi, Nyanza, Meru 
en Kapsabet. De jongeren toonden hun enthousiasme over de training omdat het hen meer inzicht geeft 
hoe de rechten toegepast kunnen worden; hoe in veel gevallen onrecht voorkomen kan worden in plaats 
van opgelost moet worden na het hen is aangedaan.  
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Follow up in 2015: in de aankomende jaren willen wij deze training aan blijven bieden aan de jongeren in 
opleiding, en tevens op verzoek een versie maken die toepasbaar is in overige Afrikaanse landen. Deze 
manual was specifiek voor Kenia geschreven, maar bij de African Epilepsy Congress in Kaapstad was ons 
door verschillende epilepsieorganisaties gevraagd of wij ook een versie kunnen maken die voor hen 
inzetbaar is. Onze eerste prioriteit is om de internationale guidelines voor Youth on the Move te 
ontwikkelen, en daarna Mind your Rights te ontwikkelen voor internatinaal gebruik.  

Activiteit 4.4.9: Boekclub  

Doel:  jongeren versterken hun Engelse taalvaardigheid en kunnen zich hierdoor better uitdrukken  
 
We bemerken dat jongeren in opleiding vaak in het begin van het jaar moeite hebben met het spreken 
van Engels in groepsverband, omdat ze moeite hebben met het vinden van de juiste woorden. Daarnaast 
is er een cultuur dat het niet cool is om te lezen. Daarom besteden we extra veel tijd aan het 
aanmoedigen van de jongeren om actiever boeken te lezen om hun woordenschat te vergroten, maar 
ook om hun kennis te vergroten.  
 
Resultaat in 2014: ook dit jaar was er weer veel animo voor het lezen, alhoewel de stimulatie van de 
begeleiders hiervoor nodig is. Om de Kisumu branche ook klaar te maken voor de boekclub, is er in 2014 
alleen nieuwe boeken aangeschaft voor deze nieuwe locatie.  
 
Follow up in 2015: dit jaar zal zowel in Kisumu als in Nairobi de boekclub georganiseerd worden. Opnieuw 
zal het gehele budget besteed worden om de bibliotheek in Kisumu aan te vullen zodat de jongeren ook 
daar een rijke keuze hebben aan boeken die ze kunnen lezen.  

Activiteit 4.4.10: Movers Yoga  

Doel:  Jongeren leren beter te luisteren naar hun lichaam en een betere balans te vinden wat hun 
zelfvertrouwen versterkt  

 
Vanaf november 2011 zijn wij van start gegaan met Movers Yoga in samenwerking met Afrika Yoga 
Project waarin de jongeren in opleiding na hun klas een uur yogales volgen.  
 
Resultaat in 2014: in dit jaar is de groep vanaf het begin zeer enthousiast geweest, en nemen de jongeren 
actief deel. De jongerentrainer Annie bemerkte dat yoga hen helpt om geduldig te zijn, een goede 
concentratie te hebben, zelfvertrouwen te versterken en hun teamspirit te versterken. Door yoga zouden 
de jongeren ook fysiek stabieler zijn.  
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Follow up in 2015: door het succes van de trainingen willen wij de yogatrainingen voortzetten in 
samenwerking met Africa Yoga Project, niet alleen in Nairobi, maar ook in Kisumu. Voor de Yoga in 
Kisumu zijn wij nog op zoek naar een geschike trainer.  

Activiteit 4.4.11: Internetcafé & Social Media  

Doel:  
1. Jongeren met epilepsie leren gebruikmaken van een 

computer  

2. Jongeren met epilepsie wisselen ervaringen uit met 
jongeren met epilepsie uit andere landen  

3. Youth on the Move versterkt haar financiële 
onafhankelijkheid  

 
1: Computerles  
Youth on the Move heeft in 2008 een internetcafé geopend om jongeren met epilepsie computerlessen 
en internet te bieden. Dit is in 2012 uitgebreid met een tweede internetcafé in het centrum van Nairobi 
en een derde is per oktober 2014 in Kisumu geopend om op die manier toegankelijker te zijn voor 
jongeren met epilepsie door het hele land. Doordat jongeren leren gebruik te maken van de computer, 

hebben ze ook betere kans op de arbeidsmarkt aangezien 
steeds meer banen behendigheid met computers vereist 
voor de medewerkers.   
 
2: Kennisvergaring & ervaringsuitwisseling via internet  
De jongeren worden aangemoedigd om informatie op te 
zoeken op internet voor hun huiswerk en tevens voor de 
Movers Meeting waar ze wekelijks een ander onderwerp 
bediscussiëren. Daarnaast worden ze ook gestimuleerd om 
hun mening en ervaringen te delen op Social Media: 
Facebook, Linkedin en Twitter zodat ze hiermee ook op 

internationaal niveau een sterkere stem hebben.  
 
3: Online Epilepsievoorlichting 
Om kennis over epilepsie te delen en jongeren te stimuleren hun ervaringen te delen zet Nelson Ondari 
tweemaal per dag een post op de pagina van Youth on the Move op Facebook en Twitter. Daarop komen 
veel reacties en krijgen we ook vragen van mensen met en zonder epilepsie over de aandoening; hoe ze 
anderen kunnen helpen of waar ze zelf zorg kunnen krijgen. Deze vragen worden allemaal met zorg 
beantwoord.  Het aantal volgers op Facebook is in 12 maanden gestegen met 513 likes (van 3.918 naar 
4.431). Volgens de statistieken bereiken we hier vooral de groep tussen 25 en 34 jaar mee en zijn mannen 
nog actiever dan vrouwen.  
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Ook maken we gebruik van Social Media om epilepsievoorlichting te geven met behulp van video’s. De 
jongeren maken samen met filmmaker Tim Mwaura video’s over de verschillende epilepsieaanvallen en 
hoe mensen hulp kunnen bieden. Deze video’s zijn op YouTube te bezichtigen en worden ook gedeeld op 
Facebook en Twitter. Tim Mwaura heeft ook in opdracht van Youth on the Move gewerkt aan een 
documentaire over de levens van jongeren met epilepsie in Kenia, hij verwacht dat deze eind januari 2015 
gelaunched kan worden, wanneer we het ook op YouTube zullen plaatsen voor de voorlichting.  
 

 
Video-opnames met Tim Mwaura voor type aanvallen en een documentaire over epilepsie om via Social Media te gebruiken voor de voorlichting 

 
4: Inkomstengeneratie  
Het internetcafé biedt niet alleen vele mogelijkheden aan jongeren met epilepie; het is ook 
inkomstengenererend. Klanten maken gebruik van het internet en kunnen documenten laten uittikken, 
kopiëren, binden en lamineren. Met de omzet kunnen wij een deel van de vaste lasten voor Youth on the 
Move financieren. Bij het openen van de derde branche verwachten wij dat het 1 jaar tijd kost alvorens er 
winst gemaakt wordt, aangezien het even tijd kost om bekendheid te creëren en een goede aanloop in 
het internetcafé te hebben.  
 
Medewerkers: per internetcafé zetten wij twee assistenten 
in. Zij bieden hulp aan jongeren in training en klanten. Een 
externe consultant (Muiruri Ndungu) implementeert voor 
ons een nieuw internal control system, zodat de aangeboden 
diensten, inkomsten en uitgaven beter gerapporteerd 
worden. De financieel medewerker houdt de administratie 
bij en koopt de producten voor het internetcafé in (zoals 
papier, cartridges etc). 
  
Resultaat in 2014: in dit jaar zijn de jongeren zeer actief 
online, en deelden meer hun mening dan in 2013. Een reden 
daarvoor kan zijn dat de internetverbinding in 2013 veel 
storing had. We zijn verheugd dat de twee internetcafé’s 
weer beter winst maken. Dit is waarschijnlijk niet alleen door 
een verbeterde internetverbinding, maar ook door de opkrabbelende economie en tevens door de hulp 
van de consultant Muiruri Ndungu waardoor we nu met minder uitgaven betere inkomsten hebben en 
onze financiele zelfstandigheid hebben versterkt.  
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Follow up in 2015: het aankomende jaar zullen we vooral veel aandacht besteden aan het voorspoedig 
verlopen van het beheren van drie internetcafe’s, waarvan 2 in Nairobi en 1 in Kisumu op een zo efficient 
mogelijke wijze, waarbij wij zowel inkomsten genereren, alsmede jongeren met epilepsie gratis internet 
kunnen bieden.  
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5 Onze medewerkers 
In 2014 had Youth on the Move 13 medewerkers in dienst om de activiteiten van Youth on the Move te 

realiseren. Daarnaast leveren de 18 jongeren in opleiding ook een belangrijke bijdrage aan het realiseren 

van onze doelstellingen.  

 

1. Annie Arogo (BSc Psychologie): jongerentrainer en coach Kisumu 

2. Brenda Jepkorir (BSc Psychologie): jongerentrainer en coach Nairobi 

3. Epillose Musimbi (BSc Community Development): trainingplanner en marketer 

4. Moses Waweru (Student BSc Psychologie): coach op de epilepsieklinieken 

5. Peter Nyette (Student Counseling): coach van de ouders en begeleider bij de Movers Meeting 

6. Nelson Ondari (BSc Psychologie): Social Media Voorlichter  

7. Purity Sipilon (training YotM in 2012): Epilepsie Voorlichter op scholen, kerken en overige sociale 

instituties 

8. Haniph Asman:  Leider van Internetcafe in Nairobi West 

9. Kenneth Omwandho: Leider van Internetcafe aan Kenyatta Avenue 

10. David Karanja: Internetassistent van Internetcafe aan Kenyatta Avenue 

11. Jane Wahome (BSc Business Administration): Financieel Manager 

12. Karijn Aussems (BSc Cultureel Maatschappelijke vorming, Student MSc Health Systems 

Management):  Lobby en Advocacy, Supervisie van medewerkers, fondsenwerving 

13. Ieder jaar wordt in 1 dorp een jongerenwerker voor 1 jaar in dienst genomen om een 

jongerengroep van jongeren met epilespie te begeleiden en zorg te dragen dat de groep ook 

actief blijft na dit jaar.  
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Bijlage 1; bestuur van Youth on the Move 
Youth on the Move is in Nederland als Stichting geregistreerd voor de draagvlakversterking en 

fondsenwerving voor de empowerment van jongeren met epilepsie in Kenia. Daarnaast zijn wij in Kenia 

geregistreerd als NGO (Non-Governmental Organization) bij de NGO-coordination Board.  

Bestuur Nederland:  

Elizabeth Njeru, voorzitter:  Program Officer bij SOA Aids Nederland 

Danielle Ringoir, penningmeester:  International and European grants advisor, Universiteit van 

Leiden, Medisch Centrum 

Karijn Aussems, secretaris:   Directeur Youth on the Move Kenia 

Lianne Belt:  Consultancy, training en projectmanagement op het gebied van 

migratie, integratie en diversiteit  

Astrid Ogelo: Coördinator Vrijwilligers NVA, Centrum voor Duurzame 
Inburgering 

Josefien de Kwaadsteniet:   Professioneel zelfstandig trainer met een focus op Afrika 

 

Bestuur Kenia:  

Nahashon Odhiambo: Voorzitter; Child & Maternal Health Campaign Manager at World Vision 

Dr. Samson Gwer: Vice-voorzitter; onafhankelijk onderzoeker en beleidsmaker 

Nelson Chege:  Penningmeester; Senior Systems Administrator 

Karijn Aussems:  Secretaris (ex-officio, zonder stemrecht); Directeur YotM Kenia 
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Bijlage 2: Uitkomsten van Epilepsie Educatie 2014 
 

Provincie District Maand Locatie Aantal bereikt 
Rift Valley Turbo January Forestal Primary 300 

Forestal Secondary 70 
Mwamba primary 430 
Mwamba Secondary 242 
Edmos Academy 185 
Shephards Academy 200 
PAG Mwamba 112 
Ebenezer Church 87 
Jirongo DEB Primary 483 
Maram Primary 270 
St. Francis Primary 255 
St. Francis Secondary 133 
Jiamini Support Group 32 

   Aphia Group 56 
Nairobi Nairobi CBD  St. Johns CBD 48 
Eastern Meru Town February Irinda Primary 314 

Marimba Priamary 140 
Kithune Academy 236 
Wesley academy 180 
Kavinda Group 23 

Rift Valley Nandi  Namgoi Primary 423 
Shebili Primary 475 
Kongoi Academy 215 
Surgur Secondary 188 
Malele Academy 230 
Kibor Hill Primary 360 

Coast Diani/Ukunda  Makigireno primary 320 
Nairobi Nairobi CBD  St. Johns CBD 66 
Nairobi Nairobi CBD March St. Johns 88 

Epilepsy Group Diani 

Dispensary 

34 

Nairobi Mukuru March Jobenha Academy 76 
Greenlight secondary 107 
Sunbreeze academy 144 
Lungalunga primary 230 
Forest School 332 

Western Kiminini/Mumias  Sengeteti Women Gp 24 
Busakal Salvation 
Army 

88 
Matibo Primary 300 
Sibumba Primary 283 
Mukulusu Secondary 134 
Saidia Women Group 30 
Zugweti primary 366 
Sogomo Primary 370 
Olanya Primary 433 
Wanyonyi Primary 744 
Namuesi Church 62 
PAG church Shiswa 111 



24 

 

New Apostle Church 57 
Singalange Church 48 

Nairobi St. Johns April Nairobi CBD 62 
Mukuru Kayaba  Jopenha Academy 230 

Coast Kaloleni May Karema Health clinic 16 
Kizurini Primary 900 
Vishakani Primary 661 
Mwandodo Secondary 180 
Walea Priamry 500 
Mwandodo Primary 1200 
St. Michael Catholic 600 
Twinkle Stars 
Academy 

160 
St. josephs primary 700 
Mwabayanyundo poly. 600 
Makomboani Sec. 100 
St. Michaels school 1150 
Makomboani primary 626 

   Bridge International 68 
Zunguni pri 300 
Kaloleni junior 

academy 

87 

Maandani primary 350 
St. Barnabas 34 
Deliverance Church 150 
St. Barnabas catholic 300 
Deliverance primary 55 
Brighter star mixed 160 
Maandani Sec 600 

Nyanza Ugunja/Sigomere  St. Ignatatius primary 400 
Mandugu sec 145 
St. Ignatius Sec 230 
Luru Primary 520 
Mandungu primary 600 
Sigomere women 

group 

12 

Nairobi Nairobi CBD June St Johns 26 
 Embakasi  Joyland academy 234 

Coast Voi/Mwatate July Kitivo primary 200 
County Hills Academy 1002 
Mwatate Primary 600 
Mwatate Hospital 500 
Mwatate Secondary 200 
Mwatate B.P. 
Academy 

453 
Mwatate Adult Sch 300 

Nairobi Embakasi/Kayole  Nyando support gp 15 
Seniors Secondary 102 
St. Pauls Primary 200 
Brookfield Primary 53 

CBD  St. Johns Ambulance 46 
Central Limuru  Juhudi women 

support 

gp 

18 

Rift Valley Kajiado August Oltoroto reserve 300 

Nyanza Kisii/Ogembo  Ogembo primary 280 
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Mugewa support gp 14 
St. James primary 243 
Mulumba support Gp 22 

Central Mukuyu/Gituto  ACK church Gituto 400 
Kianderi Girls 1229 
Mwitirithia women 

group 

80 

Gitige women group 120 
Gituto secondary 215 
Wanjegi health center 380 
Gikui dairy farmers 428 
Jisaidie women group 40 
Wanjengi primary 410 
Gitige Bodaboda 
Assoc. 

45 
Gituto primary 1005 

Rift Valley Eldoret Central September Gikui chiefs meeting 223 
Langas Gold Academy 1000 
ETP College 300 
Kidiwa primary 70 
Apex inst. of mgmt 200 
Central primary 400 
Eldoret Union school 1300 
Eldoret adventist 

school 

257 
Family Health Options 24 
St. Patricks Primary 400 
Umoja Secondary 600 

Nyanza Akala and Seme September Opande primary 349 
Akala school 246 
Little lambs academy 60 
Opande support group 85 

Nairobi Dandora September Dandora 
IVpreparatory 

31 
Eve Day Support 
center 

28 
Rosebella Prep. Center 172 
Starlight senior sch 132 
Rehema OVC Dandora 66 

Eastleigh September Springs of Hope 35 
Huruma September Tumaini School 87 

Eastern Mwingi-Mumoni September 

September 

Kamuntu primary 135 
Kamuntu secondary 188 
Joshua Day primary 146 
Katse primary 350 
Makueni Day Sec 220 
Kanzinwa Pri 350 
St. Francis Academy 100 
Katuka primary 250 
Katse Polytechnic 40 
Mbagwani primary 520 
AIC Church 82 
Muvinge Pri 629 
Katuka primary 250 
Katse Polytechnic 40 
Mbagwani primary 520 
AIC Church 82 
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   Muvinge Pri 629 
Nairobi CBD September St. Johns Ambulance 44 

October St. Johns Ambulance 51 
Rift Valley Nakuru East October Flamingo Primary 63 

Mwarira Primary 23 
Nakuru East primary 34

0 Eastern Ruai  Ruai women group 27 
Central Kiambu  Laycanon women 

group 
34 

Nairobi Huruma  Shining Stars Huruma 18
5 Nyanza Migori 

 

October Migori CBO 85 
Kisumu November Aphia plus 18 

Nyamwita Women 
Group 

13 
Kabogi primary 42

0 Nyamagongo primary 21
9 Nairobi  CBD St. Johns 

AmbulanAmbu
lance 

39 
TOTAL    42.454 

 

*Note that the smaller groups were counted, but that the number of participants of the larger groups 

were estimated figures.   
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Bijlage 3; samenwerkingspartners 
Youth on the Move werkt met verschillende partners in het realiseren van diens doelstellingen. Hieronder 
kunt u de contacten lezen van onze samenwerkingspartners.  
 
IBE en ILAE: International Bureau for Epilepsy en International League Against Epilepsy zijn de twee 
internationale instituties die ons betrekken bij de organisatie van de African Epilepsy Congress. De 
jongeren met epilepsie kregen in 2012 de eer om het congress in te luiden met hun dans en 
zangoptreden dat mede werd bijgewoond door de Keniaase Minister van Gezondheid Anyang’Nyongo.  
 
Ministry of Health, Non-Communicable Diseases Department: Youth on the Move werkt nauw samen 
met het Ministerie van Gezondheid door middel van National Epilepsy Coordination Committee die wordt 
gecoordineerd door Karijn Aussems. Als organisatie zijn wij betrokken bij de beleidsontwikkeling en 
uitvoering van gezamenlijke activiteiten, zoals de Epilepsy Awareness Month waarin epilepsy road show 
en open dag georganiseerd wordt met alle actoren die lid zijn van de National Epilepsy Coordination 
Committee.  
 
Sanofi: dit is een farmaceutisch bedrijf die onze organisatie stripboeken over epilepsie doneert die wij 
uitdelen aan de scholen en instituties waar wij voorlichting over epilepsie geven. Daarnaast ondersteunen 
zij de activiteiten die wij voor National Epilepsy Coordination Committee organiseren.  
 
Novartis: Novartis heeft het project ‘Ahead Together’ gelaunched in 2009 en heeft YotM betrokken door 
de jongeren een song te laten opnemen die dezelfde titel draagt. Daarnaast financieren zij ook de 
activiteiten die wij voor National Epilepsy Coordination Committee organiseren.  
 
FPE: Foundation for People with Epilepsy is een NGO die epilepsiezorg biedt in Malindi. Diens artsen 
bieden ons medisch advies in onze voorlichting, terwijl zij ook de Malindi Movers begeleiden; dit is de 
jongerengroep die samen met ons is opgezet en regelmatig blijft ontmoeten.  
 
KSE: Kenya Society for Epilepsy is een bestuur van doktoren met ervaring in epilepsiezorg die maandelijks 
bij elkaar komen. De meeting wordt voorgezeten door Prof. Kioy. Hij is adviseur voor YotM en geeft 
feedback op onze educatieve documenten alvorens wij het laten afdrukken.  
 
EVN: EVN is een Nederlandse organisatie die ook een jongerengroep heeft. Deze jongeren organiseren 
activiteiten om geld in te zamelen voor YotM in Kenia. Deze jongerengroep is in 2009 op bezoek geweest 
bij YotM in Kenia en willen dit graag herhalen. 
 
 


