NIEUWSBRIEF

november 2015

Zambia
Voortgang studies
Vanuit Zambia kregen we het bericht dat
Madalitso klaar is met zijn studie. Hij mag zich nu
officieel leraar noemen en voor de klas aan het
werk gaan. Het wachten is nu op een baan, die hij
toegewezen moet krijgen door de overheid. We
hopen en bidden dat dit snel mag gebeuren! De
tweede studente, Domisani, is ook bezig om haar
studie voor verpleegkundige af te ronden. Nog een
paar maanden, dan is ze klaar, haar resultaten zijn
goed, iets om dankbaar voor te zijn.
Als ze werk hebben staan ze een deel van hun
salaris af om iemand te helpen studeren, zodat
anderen ook een kans krijgen.
Dominee Chipeta heeft net met een malaria aanval
in het ziekenhuis gelegen en hiervan herstellende.
Malaria is nog steeds een levensbedreigende
ziekte en we zijn dankbaar dat hij weer thuis is.

Zimbabwe
Projecten in de regio Bulawayo
In Bulawayo en de wijde omgeving zijn
inmiddels drie projecten opgestart om geld te
genereren voor o.a. weeskinderen. De gemeente
van Zvishavane, Lobengula en Bulawayo hebben
een lening gehad voor het opfokken van kippen en
te verkopen. We kregen vanuit Bulawayo bericht
dat er helaas 14 kuikens dood zijn gegaan door het
slechte weer. De andere 34 hebben het wel overleefd en zijn inmiddels geslacht en ingevroren. Ze
worden verkocht op het moment dat er veel vraag
naar is en de prijs hoog ligt. Ze denken acht euro
per kip te krijgen, en dat is een heel mooi resultaat.
Ze hebben dan deze keer 50 euro winst gemaakt,
een heel bedrag.
Vanuit de gemeentes van Hwange en Sizinda was
er ook vraag naar een lening voor het opfokken
van kippen, inmiddels is er ook voor deze twee
gemeentes geld gestuurd naar Jaredi Mwale. Hij
is degene die de projecten daar voor ons monitort
en begeleidt. Hij heeft er ook voor gezorgd dat we
per project ook contact hebben met één of twee
mensen, zodat, als hij zou moeten verhuizen, er
wel verder geholpen kan worden.

Wim en Gerda Holtrust		
Bernhard en Annet Jonker
Robert en Melanie van der Wal

Projecten in de regio Chinhoyi
Dominee Kingstar Chipata en zijn vrouw Ruth
zijn een zegen voor Chinhoyi en de wijde regio
die onder deze kerk valt. Ze zijn heel opbouwend
bezig, zowel geestelijk als praktisch. Eerder was
er al een aanvraag van de gemeente in Chiwiti om
twee geiten te houden voor de melk en om mee
te fokken. De afspraak is dat ze het eerste jonge
geitje weggeven om de lening die ze van ons
hebben gekregen te betalen. Zover is het nog niet,
maar de geiten worden gehoed in de buurt van het
dorp (je ziet achter degene met de geiten de daken
nog van de ronde huisjes met een rieten puntdak).
We vermoeden dat het hoeden ook niet altijd in
deze kleding gebeurt.... De gemeenteleden zijn er
erg blij mee en bedanken ons, en daarmee jullie
allemaal, voor de mogelijkheid om dit te doen.
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Een groepje vrouwen in Lions Den wil graag een
handnaaimachine kopen zodat ze naaiwerk kunnen
gaan doen.
We hebben besloten om nu alle aanvragen te
honoreren, zodat er binnenkort in deze regio maar
liefst elf nieuwe projecten van start gaan.
Het gaat hier om relatief kleine bedragen (maximaal
ongeveer 200 dollar per project) die veel opbrenIn Kenedia waren ze al gestart met een kippen gen, meer dan geld alleen. Ze geven mensen hoop
project en van de zomer, toen de regentijd en een doel voor ogen om voor te werken.
voorbij was hebben ze van het geld dat ze overgehouden hadden weer 50 nieuwe kippen gekocht. We willen jullie vragen om deze mensen en
Fijn om te horen dat zo’n project doorloopt en we projecten in Zambia en Zimbabwe in jullie gebed bij
zijn nieuwsgierig of het nu weer net zo goed gaat de Here neer te leggen en: we hebben jullie steun
als de vorige keer. Verder wil een groep jongens uit hard nodig!
Kenedia een hectare land gaan bewerken en daar
bonen zaaien en in Banket wil een groepje mannen Hartelijke groeten van alle WWH’ers:
hetzelfde doen.
Wim en Gerda Holtrust,
Meerdere gemeenten hebben nagedacht over Bernhard en Annet Jonker,
projecten die met een relatief klein bedrag op te Robert en Melanie van der Wal.
starten zijn en daar zijn hele verrassende voorstellen uitgekomen, zoals het aanleggen van een
groentetuin door de jongeren van Chinhoyi op het
terrein van de kerk. Een groep mannen in Chinhoyi
en in Mhangura willen kippen gaan opfokken en
een groep vrouwen in Raffingora wil dit ook doen.
Een groep van vijf vrouwen in de dorpen Alaska
en Moturashanga willen kleine zoute visjes
gaan verkopen (kapenta fish, iets wat daar veel
gegeten wordt) en in Trelawny willen ze ook graag
met geiten gaan beginnen.
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