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Voor de aidswezen van Zambia

De kinderen worden groot!
In 2003 zijn we met ‘ons’ weeshuis gestart. Dat betekent dat de meeste
weeskinderen al tien jaar samen opgroeien. En dat is prachtig: samen
leven als broers en zussen. De wereld is zo veel mooier met elkaar. De
meesten staan nu op de drempel van volwassenheid. Memory en
Nancy hebben al hun plaats in de samenleving gevonden. Nkweto
studeert aan een heel goede kostschool. Lemmy, Harriet en Mutale
willen dat voorbeeld vanaf januari gaan volgen. En ook Esther en
Chanda willen graag aan hun leven als zelfstandig volwassene gaan
beginnen. Christofoor is onlangs bij zijn oma gaan wonen.
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De weeskinderen en wij willen eenieder bedanken die hun deze kans
gegeven heeft. Zij zullen dat hun leven lang niet vergeten. Natuurlijk
komen er dan vanzelfsprekend binnenkort nieuwe weeskinderen die wij
ook die mogelijkheid willen bieden. Je bent pas echt gelukkig als je ook
gelukkig kunt zijn met het geluk van de ander.
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Het vrouwenhuis is klaar!
Het heeft even geduurd, maar deze zomer was het dan zover. Dyness
en Arie (onze voorzitter) hebben samen met de mensen uit het dorp
het karwei afgemaakt. En dat heeft een prachtig gebouw opgeleverd.

De vrouwen uit het dorp zijn ontzettend blij met hun gebouw. Er zullen
verschillende economische activiteiten plaats gaan vinden, zodat zij
beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij bedanken
nogmaals de grootste sponsor van dit fraaie gebouw: Jowina Roelevink.

De scholen groeien als kool!
Alle scholen in het dorp
blijven het geweldig
doen. Als de voorzitter
op bezoek komt, is het
de traditie dat hij voor
elk schoolkind brood
meeneemt. Dit keer
had hij er meer dan 700
nodig.
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Opening van de lodges
Deze zomer zijn er vier mooie lodges gebouwd. Dit
initiatief is gesponsord door Kees en Corrie van Liere, die
ook de feestelijke opening verricht hebben. Studenten
en andere bezoekers van het dorp kunnen daar
verblijven en op die manier worden er ook inkomsten en
banen gecreëerd. De opbrengsten komen geheel ten
goede aan het weeshuis. Kees en Corrie hebben ook
geld gedoneerd om er een restaurant bij te bouwen.

Nieuwe baby’s
In Zambia wordt elke vrouw nu
aangeraden om vooral in het
ziekenhuis te bevallen. De kliniek
heeft het er maar druk mee,
maar kwijt zich uitstekend van
die taak. De eerste dag dat
Dyness en Arie in het dorp
waren, werd kleine Dyness (links
op de foto) onder hun ogen
geboren. Bij hun volgende
bezoek, de dag erna, kwam de
kleine jongen rechts ter wereld.
Gek genoeg werd hij geen
‘Arie’ genoemd. De jonge
moeders waren blij met de
goede verzorging in de kliniek.
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IBAN: internationaal rekeningnummer
Het zal u niet ontgaan zijn: alle banken
gaan binnenkort over op de IBAN/SEPAstructuur voor rekeningnummers. Ons
nieuwe nummer is: NL54 INGB 0002 2665 20.
Voor onze huidige donoren heeft dit
geen gevolgen. Een nieuwe donor moet
natuurlijk wel gebruik maken van dit
nieuwe nummer.

www.joyofatoy.nl

Oproep
Op de foto is het dagelijks bestuur van Kalwala Community Centre aan
het vergaderen. Ze werken energiek aan hun plannen, maar hebben
onze steun nog hard nodig.

Oproep
VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA

rek.nr. NL54 INGB 0002 2665 20
Stichting Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

We bedanken eenieder die ons ook dit jaar weer gesteund heeft. En
we roepen iedereen op om ook in 2014 van waarde te zijn voor de
armste kinderen uit Zambia. Aangezien onze maandelijkse uitgaven
voor het levensonderhoud van de weeskinderen niet geheel gedekt
worden door de maandelijkse inkomsten, hopen we vooral dat er
mensen zijn die een klein bedrag per maand kunnen missen. Maar
natuurlijk blijven eenmalige bijdragen ook meer dan welkom.
Gelukkig zijn er genoeg mensen die zich het leed van de wereld
persoonlijk aantrekken.

