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Zambia
Pieter en Linda
Zuidhof reisden
in september af
naar Zambia voor
een bezoek aan
ds. Chipeta. Zij onderzochten voor
Wij Willen Helpen
de
leefomstandigheden van de familie Chipeta en de mensen die
ondersteund worden door WWH. Een ander doel
van de reis was om een goed beeld te krijgen van
de hulpvragen die leven en de projecten die mogelijk gestart kunnen worden. Onlangs brachten ze
rapport uit, ondersteund met heel veel foto’s. Met
beide zijn we erg blij!
Het toiletgebouw in Ndola

In 2013 is er gestart met het bouwen van een toiletgebouw bij de kerk in Ndola. Op dat moment
was er alleen een primitief toilet die bestond uit
een gat in de de grond en vier houten wandjes. In
Zambia is het gebruikelijk dat een kerk beschikt
over een fatsoenlijk toiletgebouw om gasten te
kunnen ontvangen. Daarom had de synode aangegeven dat de kerk gesloten moest worden als er
geen nieuw toiletgebouw zou komen. Inmiddels

Voorzieningen in Mpongwe
In Mpongwe, een afgelegen gebied buiten Ndola,
hebben Pieter en Linda de mogelijkheid gehad om
een dorp en de lokale school te bezoeken. Ruim
100 kinderen krijgen nu buiten onder een boom of
in het kerkgebouw
les. Het grasdak van
het
kerkgebouw
vertoont
ruime
openingen. In het
natte seizoen (van
oktober/november
tot en met april/
mei) is het haast onmogelijk om school te houden.
Bovendien worden de lessen gegeven door twee
jongeren die zelf hun school nog niet afgemaakt
hebben.
De mensen uit het dorp zijn inmiddels begonnen
met het bouwen van extra klaslokalen door het
bakken van stenen. Dit duurt erg lang, omdat het
benodigde water niet direct in de buurt beschikbaar is. Water voor stenen, maar ook voor wassen
en koken wordt uit een rivier gehaald dat op een
paar kilometer van het dorp ligt. Op dit moment
onderzoekt WWH samen met de lokale mensen of
het mogelijk is om een waterput te plaatsen. Dit
zal helpen bij het bouwen van klaslokalen, maar
vooral zorgen voor een betere gezondheid en hygiëne.

zijn alle muren klaar en is het gedeeltelijk voorzien
van een dak. Twee toiletten zijn klaar en in gebruik
en het is de bedoeling dat er nog vier toiletten en
twee douches geplaatst worden. Door donaties
aan WWH was het mogelijk om de kerk te ondersteunen bij het bouwen van dit toiletgebouw!
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Kleding uit Nederland dankbaar ontvangen
Veel mensen in Nederland hebben bijgedragen aan
de reis door kleding mee te geven. Dit is uitgedeeld
aan veel verschillende mensen. Vooral ouderen,
zieken en weduwen, die vaak ook nog de zorg voor
kleinkinderen hebben, zijn voorzien van kleding.
De baby- en kinderkleding is in Mpongwe uitgedeeld aan maar liefst 25 moeders met baby’s. Ze
waren hier zeer blij mee!

Vanuit de gemeente
in Sutton kwam de
vraag om een geiten project te mogen
starten. We hebben
om wat meer informatie gevraagd. Gaat
het om de melk of
worden er geiten gefokt om te verkopen? Wat kost het? Waar zien ze de
winst? We wachten nog even af.
In Chinhoyi staan vaak mensen op hun beurt te
wachten bij de waterput. Natuurlijk wordt er ook
gepraat en uit die gesprekken zijn inmiddels drie
mensen geïnteresseerd geraakt in God. Ze zitten
op catechisatie. Prachtig om te zien dat het schone
drinkwater voor sommigen ook veranderd in Levend water!

Schriften en pennen
Met hulp van alle donateurs was het mogelijk om
schriften en potloden aan te schaffen. Samen met
de gedoneerde pennen kon dit uitgedeeld worden
aan de school in Mpongwe en in Lusaka. Daarnaast
zijn er Bijbels gekocht voor de kerk van ds. Chipeta
in Ndola.
Aan ons de taak om
te beslissen hoe we in
Zambia verder gaan.
Wat gaan we wel en wat
gaan we niet doen? Wat
ligt binnen onze mogelijkheden? Ook gaan we
contact zoeken met een andere stichting die in de
regio Mpongwe werkt om te kijken wat we samen
kunnen doen.

Congo
Vanuit Congo deze keer geen bericht, maar dat
is ook goed bericht: de molen draait nog steeds
en neemt de vrouwen en kinderen veel werk uit
handen. Echt een initiatief waar de hele gemeenschap iets aan heeft en de kinderen toekomst geeft.
Gebed
We willen vragen om jullie voortdurend gebed voor
de mensen in Congo, Zimbabwe en Zambia die onder moeilijke omstandigheden leven. Ook vragen
we of jullie voor ons willen bidden om de juiste beslissingen te nemen en de goede dingen te doen.
En nogmaals bedankt voor zoveel gulle giften, ook
in het kader van de reis naar Zambia!

Zimbabwe

Goed nieuws uit Zimbabwe! Van het geld dat we
het afgelopen jaar aan de prayer points gegeven
hebben (100 euro) heeft de gemeente in Kenedia
kippen gekocht. Inmiddels zijn de kippen ook weer
verkocht en ze hebben een kleine winst gemaakt.
Nu gaan ze opnieuw kippen kopen in hoop dat er
steeds een beetje meer winst gemaakt wordt zodat Hartelijke groeten,
er wat geld vrijkomt. Geweldig, zo’n initiatief.
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