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Kuikenproject Zimbabwe

Kerstgift
Het nieuwe jaar is alweer even begonnen. Toch
beginnen we deze nieuwsbrief met de dank over
te brengen voor de gift die we met Kerst overmaakten.
In Zimbabwe is het geld dit keer verdeeld over de
verschillende gebedshuizen (dertien in totaal), die
onder de gemeente van Chinhoyi vallen.

Na ons bezoek in 2013 aan Chinhoyi, Zimbabwe,
hebben we aan al deze gebedshuizen 100 euro
gegeven. Dit omdat ze, tijdens ons bezoek, al
hun problemen en moeiten voor ons neergelegd
hebben en wij de onmacht voelen om ze allemaal
te helpen.
De gemeente in Kenedia, één van die gebedshuizen (foto hieronder), heeft er een aantal kuikens

In Zambia is het geld van de kerstgift verdeeld
onder de mensen die maandelijks gesteund
worden in Ndola (foto links) en omgeving en in de
mensen in twee afgelegen dorpen, Chifubu (foto
rechts) en Chipulukusu (wat een tongbreker!). Ze
waren er allemaal heel erg blij mee, ze konden
iets extra’s doen om kerst en oud en nieuw te
vieren.

voor gekocht, deze een paar maanden gevoed
en gelaafd en daarna, als volwassen kip weer
verkocht. Ze hebben hier een kleine winst op
gemaakt, hebben ook nog voer zodat ze weer
nieuwe kippen kunnen kopen om dit nog een keer
te doen.
Het is alleen nu het regenseizoen, dus hebben
ze besloten te wachten tot het droge seizoen in
april/mei weer aanbreekt. We zijn heel erg blij
met zo’n bericht: het levert iets op, waardoor
ze zelf geld genereren om iets te kunnen doen
en ze gaan er verstandig mee om. We zijn heel
benieuwd hoe het verder gaat!
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We blijven bidden en hopen op nieuwe wegen.
De bouw van het toiletblok bij de kerk in Ndola
(foto hiernaast) ligt vanwege het regenseizoen stil.
Het geld dat we in december gestuurd hebben,
wordt daarvoor in april/mei wel gebruikt. We
hopen dat we ooit het bericht krijgen dat het klaar
is.
School en studie in Zambia
De pre-school bij de kerk in Lusaka waar Doras, de
oudste dochter van ds. Chipeta. woont en werkt,
heeft geen vloer. Dankzij een gulle gift die we
afgelopen maand kregen, konden we geld sturen
zodat er nu een vloer gemaakt kan worden. (Foto’s
links onder).

Zambia, overplaatsing ds. Chipeta
In Zambia is ds. Chipeta overgeplaatst van de
gemeente van Ndola naar de gemeente van
Chanyalubwe in het Lundazi district in het oosten
van Zambia. Dit is een erg onderontwikkeld gebied
Studie
zonder elektriciteit, stromend water en sanitaire
voorzieningen.
In Zambia ondersteunen we twee studenten bij
hun studie. Madalitso en Dumisani Chipeta. MadaDe familie Chipeta klaagt hier niet over, maar ze
litso is deze zomer klaar en Dumisani volgend jaar.
smeken ons wel om hen niet te vergeten.
Ze hebben beiden toegezegd het geld dat ze nu
lenen terug te zullen betalen zo gauw ze werk (en
Het contact is meteen al een stuk moeilijker: het
daarmee een inkomen) hebben, zodat anderen
lukt haast niet om te bellen. Mailen is helemaal
hiermee weer aan de studie kunnen.
niet mogelijk.
Hiermee hebben we ook geen contact meer met
de gemeente en gebedshuizen in Ndola en omgeving. Het is helaas nog niet gelukt om, naast het
contact met de fam. Chipeta, ook contacten op te
bouwen
met andere
mensen.
Het gevolg
is dat we
nu hier
niets meer
kunnen
doen. Dit
is vooral
ook jammer omdat
Pieter en Linda
Zuidhof in september daar geweest
zijn om te kijken
naar de mogelijkheden om hier kleine
projecten op te
zetten.
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Congo
De molen in Congo draait weer! De afgelopen
maanden zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd zodat de molen klaar zou zijn als de oogst
begint. In maart en april wordt er weer mais, tarwe
en soja gemalen. Het probleem was dat er geen
brandstof meer was. Een barrel gasolie moet
vanuit het buitenland komen en kost maar liefst
$460, een bedrag dat ze niet hadden omdat de
reserve gestoken was in de revisie van de motor
en de aandrijving van de molen.
Geprobeerd wordt om dit project zelfvoorzienend
te krijgen.
We willen u weer hartelijk bedanken voor uw
steun, in gebed en financieel. Het is en blijft hard
nodig!
Hartelijke groeten,
Wim en Gerda,
Robert en Melanie,
Bernhard en Annet.
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