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Voor de aidswezen van Zambia

Op de drempel
De weeskinderen zijn nu ongeveer 15
jaar bij ons. We hebben ze zien groeien
van
aarzelende
kleuters
tot
zelfstandige mannen en vrouwen. Een
aantal heeft de stap al gezet om deel
uit te gaan maken van de Zambiaanse
samenleving. Een aantal anderen wil
nog doorstuderen om hun kansen in
het leven te vergroten.
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Mundu in 2007
Wat hen allemaal bindt, is de
dankbaarheid jegens een
ieder die hen de kans
gegeven heeft om deel uit te
maken van onze wereld. Ze
zijn voor altijd broers en
zussen en wij in Nederland zijn
hun ouders. Alleen als we ons
allemaal verbonden voelen
met de ander is het leven de
moeite waard.
Binnenkort gaan we als
stichting kijken hoe we de
volgende groep kinderen het
beste kunnen helpen. En ook
zij hopen op jullie steun te
kunnen rekenen.

Mundu nu
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Twee nieuwe huizen
Dit is PeJo. De dokter noemt
hem verstandelijk gehandicapt.
Wij noemen hem een held. Hij is
er dag en nacht voor de
weeskinderen. Hij werkt zich
altijd drie slagen in de rondte en
hij is gelukkig. Altijd en overal. De
kinderen zijn dol op hem. En hij
op de kinderen. Hij klaagt niet
en is dankbaar voor wat het
leven hem gebracht heeft. Daar
kunnen wij veel van leren.
PeJo en zijn gezin leefden in
een hut zoals deze. Met
geld dat we over hadden
van het bouwproject van
de Rotary hebben we een
stevig, eenvoudig huis voor
hem gebouwd, zodat het
dak niet meer lekt en er
genoeg ruimte is voor PeJo
en zijn gezin om te slapen.
PeJo kan zijn geluk niet op.
De huisvesting van de docenten blijft problematisch. Kees en Corrie van
Liere hebben al eerder bouwprojecten gesteund. En ook dit keer hebben
zij een docentenhuis gefinancierd. Zoals gebruikelijk wordt de
huuropbrengst gebruikt voor het welzijn van de weeskinderen.
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Studenten komen in actie
In de vorige nieuwsbrief riepen we mensen op om ons te helpen bij het
bouwen van extra klaslokalen. De studenten van de Thomas More
Hogeschool hebben hierop gereageerd met het opzetten van
verschillende acties, Zo was er een collecte tijdens de paasviering, een
sponsortocht om zoveel mogelijk treinstations te bezoeken en de verkoop
van stroopwafels. Andere acties lopen nog. Ook gaan er in september
weer 7 studenten naar Zambia om de activiteiten in Kalwala Village te
ondersteunen. Zij slapen dan als gewoonlijk in de MaKeWoCo Lodge. En
ook die opbrengsten worden gebruikt voor het project.

Lunchproject afgerond
Het heeft even geduurd maar het lunchproject van onze zusterorganisatie
SO-Zambia is nu afgerond. Onze projectcoördinator Irene Kangwa heeft de
aansturing ter hand genomen met het gewenste resultaat: de keuken voor
de school is nu klaar en de grote eetzaal is ingericht met meubilair dat door
lokale timmerlieden gemaakt is. Op deze manier zijn nu alle schoolkinderen
verzekerd van tenminste 1 voedzame maaltijd per dag.
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Studiefonds van de liefste oma
Oma Roelevink zal voor altijd herinnerd
worden in Zambia. Haar goedheid was
onmetelijk. Haar familie heeft besloten
het “Oma Roelevink Studiefonds” op te
richten om de scholing van de
weeskinderen in Kalwala te betalen.
Binnenkort kun je er meer over lezen op
de website. Een prachtig initiatief ter
nagedachtenis aan een prachtige
vrouw. We zijn zo blij dat we haar
hebben gekend.

Verbondenheid
Het uiteindelijke doel van onze stichting is om de bevolking van
studiefonds
Kalwala
haar zelfredzaamheid te laten ontwikkelen. En we zijn op de
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goede weg. De gevolgen van de verschrikkelijke aidsepidemie zijn
minder zichtbaar. De gezondheidszorg is verbeterd, de kinderen
kunnen naar school. En de weeskinderen zijn liefdevol opgenomen in
de gemeenschap. De bevolking van Kalwala is dankbaar voor wat
jullie hebben bijgedragen. Maar zelf hebben we er ook veel voor
teruggekregen. Je talent voor verbondenheid ontwikkelen kan alles
veranderen. Als je je verbonden voelt met de ander, ben je altijd
welkom. Ook in Zambia. Vooral in Zambia.

