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Maandagmorgen, kwart over zes. De telefoon
gaat en houdt na zo’n keer of drie op. Wij zijn
intussen net zover wakker dat we doorhebben
dat er gebeld wordt. Als we later op de
nummermelder kijken, staat er een enorm
lang nummer in de display. “Het is weer tijd
om Chipeta te bellen,” grijnst Bernhard.
Als we het niet dezelfde dag of zelfs week
doen, gaat de telefoon gewoon nog een paar
keer zo postbodevroeg. Als we wel meteen
oppakken, hebben we meestal nog net
genoeg tijd om onze naam te zeggen en een
langgerekt ‘Hellóóó’ te ontvangen, waarna de
verbinding verbroken wordt. Zijn beltegoed
is dan op. Ds. Rodwell Chipeta is inmiddels
aan het werk in zijn nieuwe gemeente in
Zambia, in Ndola. Hij is druk bezig om kennis
te maken en in kaart te krijgen wat de noden
en behoeften zijn. Hij verwacht hierover in
april naar ons toe meer te kunnen zeggen. Wij
dringen er op aan dat hij wat mensen uit de
kerkelijke gemeente om zich heen verzamelt
waar wij als WWH ook contact mee op kunnen
bouwen. Als hij dan weer overgeplaatst
wordt kan ons werk wel voortgezet worden.
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Stichting
‘Wij willen helpen’
te Dalfsen

Uit Bulawayo, Zimbabwe, krijgen we positieve
berichten van het Sizinda project. Zowel
van de commissie daar die bepaald wie er
een renteloze lening krijgt als van Kingstar
Chipata. De drie projecten – kuikens, groente
en zuivel – lopen tot nu toe gesmeerd en het
lijkt er op dat deze gezinnen aan hun verplichting kunnen voldoen door over een paar
maanden al iets terug te kunnen betalen,
waardoor weer iemand anders de kans
krijgt om renteloos te lenen. De gezinnen
die de projecten nu al doen, hebben genoeg
verdiend om voor zichzelf te kunnen
zorgen en hebben ook al geld gegeven
aan de kerk van Bulawayo, als dank. We
zijn druk aan het sparen om de overige 21
gezinnen die graag een dergelijk project
willen doen, ook die mogelijkheid te bieden.
Het toiletgebouwtje bij deze kerk is bijna
klaar, op het afwerken na. Er moet nog
gepleisterd en geschilderd worden, er
moeten nog een paar urinoirs geplaatst
worden en – ook niet verkeerd – wat deuren.
Wij hebben nog niet gehoord wat één en
ander moet kosten, maar als we hiervoor
een fatsoenlijke begroting krijgen zijn we wel
van plan om hier geld voor te reserveren.
Het contact met onze contactpersoon in
Harare verloopt heel moeizaam. We komen
er niet achter waarom het soms zo lang
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duurt voordat we weer eens iets horen. We
weten dat er plannen zijn om iets dergelijks
als Sizinda daar ook op te zetten. Maar we
laten het initiatief wel bij henzelf liggen,
anders heeft het helemaal geen kans van
slagen. We zijn benieuwd hoe dit verder gaat.
Tot zover Afrika. In Nederland gebeurt ook het
één en ander. De jongeren in Dalfsen vragen
op vrijdagavond geregeld waar de gehaktballen blijven. Gerda braadt om de andere
week een pan vol heerlijke gehaktballen die
Wim en Gerda dan vrijdagsavonds in de soos
verkopen. Dit loopt erg goed en de eerste
honderd euro winst staat al op de rekening van
WWH en de volgende honderd zijn onderweg!
Nog even door happen jongelui!
Ook de actiecommissie van Dalfsen heeft de
opbrengst van de acties dit jaar weer voor
WWH bestemd. Appels en uien, oud papier, 25+
soos, de paasactie en de plantjesactie brengen
geld in het laatje waar we heel erg blij mee zijn.
Dan nog twee vragen aan jullie. Wij hebben
uitgerekend dat we per kwartaal ongeveer
dertig euro aan bankkosten kwijt zijn. Dat
vinden we jammer, omdat we weten hoeveel er
met deze € 120,- per jaar in Afrika gedaan kan
worden. Daarom de vraag aan iedereen die dit
nog niet doet: willen jullie asjeblieft het geld
overmaken via een automatische incasso??!!!
Een andere vraag gaat over bedrijven die
winstdeling doen. Wij horen van andere goede
doelen organisaties dat er bedrijven zijn die
in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun winst aan goede
doelen geven. Medewerkers van zo’n bedrijf
kunnen dan een goed doel aandragen. Wie
weet nog bedrijven die dit doen? Zouden
jullie dit aan ons willen doorgeven? (Je mag
het natuurlijk ook zelf regelen dat iemand
WWH opgeeft voor een winstdeling, we
laten ons graag verrassen natuurlijk ☺)!
Verder zijn we inmiddels ANBI gecertificeerd,
dus je gift is aftrekbaar!
Allemaal heel hartelijk bedankt voor
de giften en het verdere meeleven
met onze broers en zussen in Afrika!
Hartelijke groeten van
Robert en Melanie van der Wal (431450)
Wim en Gerda Holtrust (433990)
Bernhard en Annet Jonker (432103).
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