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Deze nieuwsbrief is ontstaan uit een
initiatief om jullie allemaal voor te lichten
over onze .activiteiten en tegelijkertijd wat
meer te vertellen over Zambia. Vandaar
dat deze versie van de nieuwsbrief een
.verzameling is van stukjes uit brieven die
wij uit Zambia gekregen hebben en wat
algemenere infomiatie over Zambia.
Wie zijn wij? Voor degenen die het nog
niet wisten volgt hier een korte inleiding.
Hetty Denen uit Sambeek, heeft na haar
studie in Wageningen in Zambia in een
ontwikkelingsproject gewerkt om de
voedselzekerheidsituatie daar te verbeteren
en
is
tijdens
een
ongelukkig
verkeersongeval om het leven gekomen.
De stichting is opgericht met het doel om
haar inspanningen voor een betere wereld
voort te zetten. Hierbij richten wij ons op
Zambia en op projecten die direct of
indirect met kinderen te maken hebben.
Mensen die vragen, ideeen, of meer
informatie willen hebben kunnen contact
opnemen met het onderstaand adres.
Zambia: beschrijving van het land

Oppervlakte: 752.620 km2 (21 maal
Nederland). Bevolkingsdichtheid: 8.9
inwoners
per
km2.
Op
goede
landbouwgrond: 122 inwoners per km2
Ligging in Zuidelijk Afrika, afgesloten van
de zee (landlocked), omringd door acht
landen. De zeehavens van de buurlanden
liggen op meer dan 1000 km afstand van
de hoofdstad van Zambia, Lusaka.
Klimaat: Gematigd tropisch. Zambia ligt
grotendeels op een zachtglooiend tot vlak
plateau van 1000 tot 1500 meter boven de
zeespiegel.
Seizoenen: april-augustus: droog en koel
(13-27°C); augustus-november: droog en
heet (27-32°C); november-april: regentijd,
nat en heet (26-32°C). Zambia is een
waterrijk land: tien procent van het gebied
bestaat uit water. Er zijn vier grote rivieren

(Zarnbezi, Kafue, Luangwa, ChambesiLuapula) met vele vertakkingen. Sommige
gebieden langs de rivieren worden in de
loop van de regentijd overstroomd. Ook
zijn er vier grote meren: drie natuurlijke
meren in het noorden en in het zuiden het
kunstmatig in de Zambezirivier aangelegde
Karibarneer. Zambia is een typisch
savanneland. Het landschap varieert van
boomloze grasvlasktes tot gebieden met
gesloten bossen en de' karakteristieke
savannas: grasvlaktes met open bossen.
Verder vindt men er heuvelruggen,
riviervalleien, watervallen en moerassen.
Zambia's bodem bevat talrijke delfstoffen,
zoals koper, kobalt, zink, lood, steenkool.
Koper en in minder mate kobalt zijn de
belangrijkste
èxportprodukten,
Het
belangrijkste mijngebied is de Copperbelt,
ten zuiden van de grens met Congo (tot
voor kort Zaire geheten).
Landbouwprodukten
zijn: koffie, katoen,
tabak. thee, suikerriet, zonnebloemen, en
de voedselgewassen: mais, cassave, allerlei
gierstsoorten, yams, zoete aardappels,
pinda' s,
bonen,
pompoenen,
komkommers, tomaten, pepers. Vruchten:
bananen, mango's, ananas, pawpaw's
(papaya), sinaasappels, citroenen en
guava's.
Brieven uit Zambia

(van J. Reu! uit Kalwelwe)
.. Ongeveer twee weken geleden zijn de
twee dozen gearriveerd. Het inklaren ging
snel en er waren deze keer geen kosten aan
verbonden. Ik heb de dozen meteen mee
naar ons dorp genomen en vorige week
vrijdagochtend hebben we bijna alles
verkocht. Ondanks dat het stortregende (de
regentijd is nu in volle gang)( red:
December '96, jvd) was de belangstelling
enorm. We hebben mensen in kleine
groepjes binnen moeten laten, er werd veel
geduwd en getrokken. We hadden van te
voren bekend gemaakt dat de opbrengst
bestemd was voor ons kliniek project en
we hebben een bedrag van Kwacha
121.000 ingezameld. Dat is omgerekend
Hfl. 167,90. Dat klinkt misschien niet
zoveel maar dat is gemiddeld twee
Zambiaanse maandsalarissen. We hebben
het geld meteen bestéed en hebben vier

deurkozijnen gekocht voor het huis voor de
toekomstige verpleegkundige. We zijn een
maand geledenbegonnen met de bouw van
het huis en zijn nu de muren aan het
optrekken. Het wordt een mooi huis en
iedereen helpt een handje mee. Het is nu
veel gemakkelijker voor mij geworden om
mensen te motiveren om iets bij te dragen
dan een paar jaar geleden omdat men de
resultaten nu ziet. De mensen uit de
omringende dorpen bouwen de toiletten
voor de kliniek, de mensen uit mijn eigen
dorp helpen mee met het bouwen van het
huis ...
(van K. Hiemstra uit Lusaka)
.. Transit house is, zoals de naam al zegt,
een soort doorgaans-huis voor kinderen die
verwaarloosd,
mishandeld,
of in de
steek gel aten zijn. Veelal
komen
deze
kinderen direkt of indirekt bij de politie,
welke ze vervolgens naar ons transithuis
brengt. Het is niet de bedoeling dat de
kinderen
erg lang
in Transithouse
vertoeven, maar de praktijk wil helaas dat
sommige kinderen maanden en af en toe
zelfs een jaar bij ons zijn. Het huisje heeft
een capaciteit van 10 kinderen, vooral
babies. Wat niet wegneemt dat er af en toe
13 of 14 aanwezig zijn. Elke week
vergadert een zogenaamd case-commtttee
over de diverse kinderen. Kinderen die
"gedumpt" zijn, worden volgens de wet
vrijgegeven voor adoptie. Voor sommige
kinderen vragen we hulp van naaste
familieleden en weer anderen gaan naar
een permanent weeshuis, zoals Kasisi hier
in Lusaka Transit huis is een klein huis in
Chilenje (Lusaka zuid), voorzien van een
muur voor de veiligheid. Ikzelf ga er
wekelijks naar toe om melkpoeder en geld
te brengen. Er zijn 8 "moeders" die de
dagelijkse verzorging op zich nemen. Deze
moeders werken in diensten van 12 uur.
We hebben hier schema's voor opgesteld ...
.... Transit huis is in rouw. De afgelopen
weken gingen twee babies dood (beiden
Hl V) en
gisteren
overleed
geheel
plotseling een van de "moeders". Helaas
weten we geen doodsoorzaak. Behalve een
verkoudheid
niet echt ziek geweest.
Plotseling niet goed geworden, naar het

ziekenhuis gegaan en de volgende morgen
dood. Ik hoorde het gisteren en zal er
straks even naar toe gaan om een zak
mealie-meal
(red. rnais-meel, jvd) te
brengen. Dat is zo ongeveer de traditionele
bijdrage bij een begrafenis.

Weetjes
•

We hebben een wanne thuisbasis in
Sambeek
waar
personen
en
verenigingen iedere keer weer laten
blijken betrokken te zijn bij onze
initiatieven, onze dank hiervoor.
• De gemeente Boxmeer heeft recentelijk
. een bijdrage van Hfl 6.375,- op onze
girorekening gestort, we zijn druk
doende om dit bedrag te besteden aan
een laboratorium van een ziekenhuis in
Zambia.
• Annoek van den Wijngaart vertrekt
binnenkort (half juni) naar Zambia, om
daar voor de WHO te gaan werken aan
een voedingsproject. Daarnaast zal zij
ons op de hoogte houden van mogelijke
projecten die we in de toekomst kunnen
ondernemen en zal ons aanspreekpunt
in Lusaka zijn (our woman in Lusaka).
Het is heel fijn om plaatselijk wat
contacten te hebben.
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