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Sister heeft de laatste 8 jaar leiding gegeven aan het Rehabilitation Centre in Loitokitok. In de jaren
daarvoor was zij de rechterhand van Zuster Bertina, welke het centrum oprichtte samen met de
Nederlandse Pater Piet Paayens in de jaren 70. In die tijd moesten de gehandicapte kinderen
opgespoord worden in de bush, de ouders verstopte de kinderen uit schaamte. Ook nu gebeurt dit
nog. Wanneer de kinderen van het Instituut naar huis gaan tijdens de vakantie komen zij vaak
vervuild en ondervoed terug. In de meeste gevallen ook ruim na de dag dat de school weer begint.
De ouders kunnen vaak het reisgeld niet betalen om ze terug naar Loitokitok te brengen.
Sister Elisabeth vertelde dat veel kindjes verlamd zijn door foutief toegediende injecties. Bij het
injecteren, vooral baby´s, wordt het bot geraakt en dit leidt tot verlammingsverschijnselen op latere
leeftijd. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen, kinderen die vele jaren bij zuster hebben
verbleven, studeren nu op de universiteit. Ook brengen ouders hun kinderen nu zelf naar het
Centrum. Sister ontvangt geen verblijfskosten voor deze kinderen, zij organiseert dit dus geheel uit
eigen fondsen.
Sister heeft met het geld van Procore uit Nieuw-Vennep veel kunnen doen. Het dak is gemaakt en
voorzien van een watertank. De toiletten en douches, worden of zijn aangepast en betegeld tot 1.80
meter. Het cement is reeds ingekocht voor de nieuwe rolpaden in de tuin, voor de rolstoelen. Het
warm regenwater zwembad, als de solar goed werkt, wordt in ere hersteld voor revalidatie van de
kinderen. Het verzorgen van deze 20 kinderen is hard werken; eten, drinken, slapen en medische
verzorging. Sister werkt met een kok en huishoudelijke hulp. Voor het nieuwe kleuterschooltje heeft
zij twee leerkrachten, deze worden betaald uit het schoolgeld van de valide kinderen.
Het kleuterschooltje is Sister begonnen om de valide kinderen met de beperkt invalide zoveel
mogelijk met elkaar te laten omgaan. Hopelijk komt er zo door de jonge generatie een ommekeer
voor deze kinderen en acceptatie voor het gehandicapte kind.

