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Dit is de tweede aflevering van de nieuwsbrief
en hierbij is het dus officieel een periodiek
geworden. Voorlopig zal de nieuwsbrief twee
keer per jaar worden uitgebracht en verstuurd
aan alle geinteresseerden, kennissen en
vrienden Mocht U niet op de verzendlijst staan
en geinteresseerd zijn om deze nieuwsbrief
automatisch te ontvangen laat ons dat dan even
weten. Het adres staat aan het eind van deze
brief.

Het is ondertussen bijna weer Kerst en in deze
donkere dagen denk ik vaker aal! dat van hier
af gezien zo vene land. Het is al weer bijna
drie jaar geleden dat Hetty overleden is en ook
al weer drie jaar geleden dat ik daar eigenlijk
vertrokken ben. Tijd is een raar begrip.

Momenteel lopen er via de stichting vier
projecten en is er nog een in voorbereiding.
Van de projecten die onder handen zijn zijn er
twee gericht op ouderloze kinderen en
kinderen die besmet zijn met het HIV virus
(Kasisi en Transirhouse), verder nog een
project met een ziekenhuis (Kabwe) en een
project met een lagere school (Makeni primary
school). In Zambia worden de goederen en
gelden gedistribueerd door Klaske Hiemstra
die wij van deze plaats af hartelijk daarvoor wil
bedanken. Zonder haar zou het een stuk
moeilijker zijn om van hier af hulp te bieden
aan de soms schrijnende omstandigheden
Natuurlijk willen wij ook alle sympatisanten en
gevers hartelijk bedanken.

Briefuit Zambia (Ktaske. 21.11.97)

Afgelopen woensdag zijn we naar Transit
house en Kasisi geweest. Een koffer kleren is
naar Transithouse gegaan en toch ook weer wat
geld voor groente en fruit. Er zaten momenteel
dertien kindjes, drie ervan zitten er nu alweer
langer dan twee jaar en dat is eigenlijk niet
goed voor hen. Het was voor mij een half jaar
geleden dat ik er voor het laatst geweest was Ik

heb met veel interesse het bezoekersboek
doorgelezen. Iedereen die komt moet het
bezoekersboek invullen en opschrijven welke
goederen en geld er gebracht zijn. (Na een
discussie met het lokale bestuur was de
samenwerking tijdelijk beeindigd red.) De
koelkast was leeg en dat is niet best met dertien
kinderen in het huis. De dupe blijven de
kinderen, wat we ook doen.

Na transithouse gingen we naar Kasisi, om de
rest van de babykleertjes te brengen. Ze waren
er erg blij mee. Ook met de flessen, de kruik en
de knuffels. De andere drie dozen met adressen
erop worden door Annoek naar de betreffende
personen gebracht. Sister Mariola (Poolse non)
van Kasisi wil· ook haar dank overbrengen.
Behalve de kleertjes heb ik ook nog wat geld
namens de Stichting gebracht. Ze krijgen per
jaar een bedrag van de overheid, dat nog niet
genoeg is om de electriciteitsrekening te
betalen. Met 150 kinderen om te verzorgen
kom je daar niet zo ver mee. Om nog maar niet
te spreken over kleding, voedsel, scholing en
salarissen ....

Maken! Primary School

De Makeni lagere school (Makeni is een
buitenwijk van Lusaka) lS inmiddels in het
bezit gekomen van een uitrusting om home-
economics, oftewel de kunst van het
huishouden te onderwijzen. Er zijn een aantal
zaken aangeschaft. Om er een paar te noemen:
een kast 0111 spullen in op te bergen, strijkijzers,
kopjes en borden, een ketel, pannen, messen,
bestek, houtskool branders, een Singer
naaimachine, scharen, meetlinten, een vijzel, en
niet te vergeten Limbada (overig
keukenmateriaal). Van het project wordt een
fotoreportage gemaakt door een van de
leerkrachten van de school. Te zijner tijd zal
die ook hier door jullie te bewonderen zijn Dat
dit initiatief is aangeslagen .magblijken uit het
feil dat door een volgende school al reeds een
verzoek is ingediend voor een dergelijke home-
econornics set. We rekenen op jullie hulp om
dit voor elkaar te brengen. Ook heeft de
Makeni primary school onze hulp nodig om het
dat: dat op een aantal plaatsen beschadigd is te
herstellen.



Geboorte in een dorp (uit.Soul sister says)

Er komt geen enkele kreet uit het huisje toch
lIgt er een vrouw te bevallen. ledereen weet het,
de oudere vrouwen uit het dorp lopen af en
aan, bet huis in en uit. De kinderen, jonge
vrouwen en de mannen blijven op een afstand.
'Hoe gaat het?' vraagt de oude vrouw aan een
van de groepjes vrouwen, en ze knikt naar het
huis waar Mary ligt te bevallen. De jonge
vrouwen fronsen het voorhoofd. 'Het dUUl1 te
lang, hè' I Gedempte kreten klinken uit het huis
van Mary. De spanning stijgt. Een van de
vroedvrouwen komt naar buiten met een
zorgelijk gezicht. De echtgenoot, onderwijzer
aan de lagere school, zit tegen de omheining en
kijkt gespannen voor zich uit. Even later roept
de oudste man van het dorp hem onder de
mango boom. Daar hebben alle mannen zich
nu verzameld. Mozes, de medicijnman, vraagt
de onderwijzer, Mr. Teacher of en hoe vaak hij
vreemd gegaan is. Als de man beschaamd
zwijgt moet hij een handvol gierstekorrels
uitstrooien in een vijzel. De manier waarop
deze terecht komen zeg! de medicijnman
voldoende. Hij weet nu welke medicijnen hij
moet klaarmaken voor de barende vrouw. Als
M31y later de pap van kruiden en wortels naar
binnen gewerkt heeft, voelt ze zich stukken
beter. Ze concentreert zich weer op de
bevalling en hoopt op een meisje. Ham eerste
kinderen waren zonen. Dat is gunstig: de z.onen
zullen de familie in stand houden en haar als ze
oud is verzorgen, maar nu is een dochter nodig
om haar IJler te helpen bij het vele werk op bet
land en in het huis. Ze ligt op een van haal
eigen chitenges. een kleurige lap katoen die ze
meestal als rok om haar middel wikkelt. Haar
bed is niet meer dan een verhoging van hout
waarover een mat is gespreid. De weeën
worden erger M31y krijgt een sterke drang te
gaan persen. Haar kreten kan ze niet 1311ger
inhouden. Ze schreeuwt het uit. De vrouwen
ondersteunen haar. moedigen haar aan. Het
duurt voor M31y eindeloos, ze raakt aan het
eind van haar krachten Mam het kind komt!
I-Iet is een meisje roept de grootmoeder.
'Bupe', zegt Mary zachtjes: cadeautje. Iedereen
is blij als de grootmoeder de geboorte van
Bupe bekend maakt aan de wachtenden buiten.
MI. Teacher is opgelucht. De vrouwen praten
opgewonden met elkaar. Het geluid van de
lachende stemmen wordt meegedragen door de
wind. Uit naburige dorpen komen mensen

aangelopen. De spanning, die in de loop van de
dag, was opgebouwd, ebt weg. De zon zakt naar
de horizon en kleurt de heldere hemel rood.
Een enerverende dag nadert zijn einde.

I-Veef/es

• De actie van de tennisvereniging in
Sambeek heeft: in totaal F 452.- opgeleverd.
Een spontane actie rondom de geboorte van
een kindje heeft F 440.- opgebracht. Een
.ictie vanwege een uitvaart heeft F 1244.85
opgebracht. Ook heeft de stichting
'Vrienden voor Peru" F 500.- bijgedragen.
Verder willen wij hier de vele andere
donateurs ook niet vergeten. Bedankt!

• tedere Je dinsdag van de rnaand is er bij de
BLOS (Boxmeerse lokale omroep) een
uitzending van ontwikkelingssamenwerking
en vredes-beleid tussen l8- J 9 uur. Te zijner
rijd zullen ook wij een bijdrage aan de
.nvulling van dit programma leveren.

• Verder willen we nog vennelden dat er dit
laar in totaal vijf zendingen met kleding
naar Zambia zijn gegaan.
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