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Dit is de derde uitgave van de nieuwsbrief die
wordt verstuurd aan geïnteresseerden.
Dit keer geen stukjes uit brieven van de mensen
aldaar maar stukjes uit mijn dagboek over de
projecten die we bezocht hebben. En ook kort
enkele indrukken die Joost en ik daar hebben
opgedaan gedurende een reis van ± 17 dagen.

Bij onze aankomst in Zambia is het weer
vochtig en warm, met daarbij toch nog veel
bewolking als teken dat het regenseizoen nog
niet geheel ten einde is.
Lusaka (de hoofdstad) is een vlakke stad met
veel ruimte. De huizen staan in wijken bij
elkaar, de rest is groen met vuurrood zand.
Echte winkels zie je weinig.
De huizen waar de blanken wonen zijn
omringd met hoge muren waar bovenop glas of
prikkeldraad is vastgemetseld. Ook zijn er dag
en nacht bewakers aanwezig. Je kunt je
voorstellen dat de stad zich hierdoor kil en
onpersoonlijk aandoet

Als eerste, van al onze bezoeken aan de
(bestaande) projecten, was een nieuw project in
Kafue. Hier bouwen de bewoners van vier
dorpen uit eigen initiatief een primary school.
De kinderen die nu naar de primary school
gaan moeten erg ver lopen, soms wel 10 km, of
gaan daardoor helemaal niet.
De opkomst van lokale mensen die ochtend
was massaal. Veel kinderen en initiatiefnemers.
Het fundament was al gelegd, onder andere
door lokale sponsoring. Als het schooltje zover
af is, wil men er een kliniek bijbouwen. Dit is
natuurlijk mede afhankelijk van het geld en/of
de materialen die men kan kopen.
Gift namens de stichting: zakken cement.

"De muziek klinkt goed,
als iedereen meedoet.
Deelnemen,
daar gaat het om!
Wie meedoet, raakt betrokken,
wie meedoet zal zijn plaats vinden"

Als tweede bezoekje, zijn we naar 'Makeni
Primary School' gegaan. Op deze school zitten
864 kinderen waarvan er vandaag zeker de
helft, keurig in uniform, aanwezig waren.
Na het Zambiaanse volkslied kon de ochtend
beginnen. We werden gedurende ruim twee uur
vermaakt door de kinderen en leerkrachten van
deze school met liedjes, gedichten, dans en
toneelstukjes. Hierin zaten veel centrale
thema's verwerkt en zeer zeker ook humor!
De home-economics (kast, naaimachine, ketel,
pannen, bestek, scharen e.d.) waar Joost al over
schreef in de eerste nieuwsbrief, hebben we
tijdens ons bezoek officieel overhandigd
namens de stichting.
Een bijzonder bezoekje met veel inbreng van
hun zijde.

"Wij dansen,
sterker worden onze voeten,
sterker van het dansen,
sterker van het stampen
op de harde grond".

De volgende dag naar Transit house en Kasisi.
Transit house is een klein gebouw waar weesjes
worden gebracht die bijvoorbeeld in de steek
zijn gelaten, na velwaarlozing of
mishandeling. Toen wij daar waren, zaten er 10
kinderen waaronder 1 baby.
De kinderen worden hier door enkele
moeders/vrijwilligers verzorgd.
Gift namens de stichting: een koffer met
kleertjes, schoenen, luiers en knuffels.

Kasisi is een groter' weeshuis waar veel
kinderen geplaatst kunnen worden. De leeftijd
varieert van baby tot ongeveer 16jaar.
Hier is een aparte afdeling voor HIV besmette
kinderen.
Ook hier hebben we namens de stichting een
koffer met kleertjes, luiers, knuffels en
schoenen achtergelaten.

"Ze vragen je:
'Wie is je vader? '
'Wie is je moeder? '
'Wie zijn je grootouders? '
'Welke tak ben jij,
van welke wortels van de boom?'
Want dat is belangrijk:
waar wij een plaats vinden
in de boom
van het leven".



Tot slot van onze bezoekjes zijn we naar
Cheshire homes gegaan. Hier verblijven
lichamelijk gehandicapten kinderen. Ze krijgen
daar onderdak, les, behandeling en eventueel
revalidatie na een operatie. Kinderen die
lichamelijk gehandicapt zijn worden in een
land als Zambia verstoten door hun omgeving.
Door in een huis als Cheshire homes te
verblijven, voelen ze zich vaak veilig en vinden
herkenning bij lotgenoten. De kinderen gaan
dan ook alleen in de vakanties terug naar huis.
De kosten die familie betalen voor het verblijf
aldaar, is afhankelijk van wat ze kunnen
missen. De zusters die het tehuis runnen,
moeten hard werken om het allemaal draaiende
te houden.
De kinderen van de Baobab school, waar
Klaske Hiemstra (contactpersoon) les geeft,
gaan bij Cheshire homes tekenles geven.
Hiervoor hebben we geld gegeven zodat er
aangepast tekenmateriaal gekocht kan worden.
Verder hebben we afgesproken dat er (op
kosten van de stichting) een loodgieter komt
om de waterleidingen na te kijken van het
zwembad. Dit staat namelijk al enkele jaren
droog en kunnen ze goed gebruiken voor de
revalidatie en oefentherapie.

Een mooie reis naar een mooi land...
Enerzijds bezoek je op deze manier mensen
en plaatsen waar je als toerist niet zomaar
komt.
Anderzijds als er niets was gebeurd met Hetty,
hadden we deze projecten niet bezocht.....
Erg dubbel allemaal.
Op deze manier wil ik Klaske Hiemstra
hartelijk bedanken voor haar actieve inzet voor
alle projecten in en rondom Lusaka. Zonder
haar zou het allemaal een stuk moeilijker zijn
om alles vanuit Nederland te regelen en te
zorgen dat alle giften, zowel geld als kleding,
op een goede bestemming terecht komen.

"De trommels geven de bewegingen van het
leven aan.

Trommels spelen ritmes van het zaaien,
van het oogsten,
van de regens,
de ritmes van de geboortefeesten.
Trommels roffelen de ritmes van de gebeden,
soms ook de ritmes van de dood ".

Suzanne

Weetjes:

• Op 16 juni zal de stichting op de
Boxmeerse radio; de BLOS te horen zijn
namens "ontwikkelingssamenwerking en
vredesbeleid", tussen 18.00 en 19.00 uur.
We zullen dan wat over de stichting en de
bijbehorende projecten vertellen. Zeker ook
naar aanleiding van de reis jongstleden.

• In het weekend van 20 en 21 juni zal er in
Sambeek tijdens het St. Jan weekend een
tent staan waar verschillende stichtingen
zich presenteren vanuit "ontwikkelings-
samenwerking en vredesbeleid" .

Ook zullen er allerlei activiteiten te doen zijn,
zowel voor groot als klein.

• De kerstactie van de KVB heeft geld
opgebracht waarvan we schoolspullen
hebben gekocht voor Makeni Primary
School.

• De Scholengemeenschap Stevensbeek heeft
afgelopen kerst ook een kerstactie gehouden
op school. Hiervan hebben we geld
gekregen en veel kleding. De kleding is
naar Kasisi en Transit House gegaan. Het
geld is besteed aan tekstboeken voor de
Makeni Primary School.

• Onlangs was het 60-jarig bestaan van de
KVO waar ook geld is opgehaald. Hiervoor
kunnen we twee handnaaimachines kopen
voor de Makeni Primary School.

• Verder willen we iedereen bedanken voor
alle giften die afgelopen tijd weer zijn
binnen gekomen! .
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