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Zimbabwe: honger en zegen
Ondanks de hoge werkloosheid (ongeveer 90%,
dus bijna niemand heeft werk) en de honger die er
sinds verleden jaar heerst door het mislukken van
de oogst, krijgen we dankbare berichten uit Zimbabwe. Een wonder, omdat er veel onrust is. Lonen
worden vaak niet uitbetaald, er is tekort aan geld,
niemand heeft geld en de prijzen schieten omhoog
door de aanhoudende droogte.
De mensen die meewerken aan de projecten die
we door middel van een kleine lening hebben
helpen opstarten, zijn erg dankbaar dat de projecten nog steeds lopen, al gaat het steeds moeizamer.
En er is zegen: een heel aantal projecten draait met
winst, en dat is een wonder omdat er heel weinig
geld is. Mensen kopen steeds meer op de pof, en
dat merken ze bijvoorbeeld in de kippenprojecten
wel heel erg. Het duurt lang voordat alle verkochte
kippen betaald zijn. Wij denken soms dat sommige
kippen nooit betaald zullen worden. Maar ondanks
dat wordt er winst gemaakt en die wordt weer
gebruikt voor verschillende doeleinden: kerkbouw,
schoolgeld voor wezen, aankoop van dingen die
nodig zijn om het project beter te laten verlopen.
Helaas is er ook tegenslag: een landbouwproject is
mislukt omdat er te weinig regen is gevallen. Eén
van de twee geiten in Chiwiti is gebeten door een
slang en doodgegaan.

Jongeren in Chinhoyi bezig met hun project:
een groentetuin op het terrein van de kerk,
naast de pre-school.
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Kapenta, kleine gedroogde visjes, wordt veel gebruikt
in het eten in Zimbabwe. Vrouwen in Alaska en
Mutorashanga verkopen ze.
Wantrouwen en schaamte
Van een project waarvoor we in oktober 2015 geld
hadden gestuurd hadden we, na de ontvangstbevestiging in oktober, niets meer gehoord. Verschillende keren gemaild, maar geen reactie. Onze
gedachte was: dat geld is weg, er is vast iets anders
mee gebeurd dan het opzetten van een project.
Totdat we eind mei ineens een mail kregen. De
gemeente ligt nogal afgelegen en heeft ook nog
eens twee prayer points die nog verder afgelegen
zijn. Ze hebben het geld verdeeld over deze drie
gemeentes, die ermee aan het werk zijn gegaan.
Ze hebben internet voor mobiele telefoons verkocht, iets om voedsel mee af te dekken en ze zijn
T-shirts gaan bedrukken. Winst: ruim 200 dollar!
Dan schaam je je voor de gedachten die opkwamen… En dank je voor de zegen die God geeft over
deze mensen!
Tent in Luveve
In Luveve, een prayer point in Bulawayo, willen ze
graag een multi-functionele tent om van daaruit te
kunnen evangeliseren, kerkdiensten te houden, les
te geven aan kinderen en voorlichting aan kinderen en volwassenen. Een soort buurthuis dus.
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Een gedeelte van de opbrengst van de compostactie hebben we hiervoor bestemd. In Bulawayo
worden plannen en een definitieve begroting
gemaakt. Hiermee hopen we te voorkomen dat
het onverwachts meer gaat kosten, omdat ze niet
alle kosten meegerekend hebben.
Het blijft echter altijd afwachten, de cultuur is echt
anders!
Zambia
In het Lundazi district, in het oosten van Zambia,
woont en werkt de familie Chipeta onder armoedige omstandigheden, ver van alle voorzieningen.
Dat is lastig, omdat het echtpaar voor Afrikaanse
begrippen al op leeftijd is en gezondheidsklachten heeft (hoge bloeddruk, diabetes). Voor onderzoeken en controles moet altijd een eind gereisd
worden, medicijnen zijn lang niet altijd verkrijgbaar.
Ook hier is verleden jaar de oogst mislukt en is er
honger.
We zijn van plan om in ieder geval dit jaar extra
geld te sturen, zodat er meer mensen eten kunnen
krijgen vanuit de kerk. Dit doen we ook voor Chinhoyi, Zimbabwe, bovenop de structurele ondersteuning die we elke maand geven. Het volgende
regenseizoen begint pas in oktober…
Werkbezoek
We zijn voorzichtig plannen aan het maken om
volgend jaar weer te gaan kijken in Zimbabwe
zodat we zelf ook iets kunnen zien van de projecten die we ondersteunen. En we willen graag de
contacten weer verstevigen, dat gaat toch beter
als je elkaar ziet.

Wil je nog eens de overige projecten bekijken of
vorige nieuwsbrieven teruglezen? Dat kan: kijk op
onze vernieuwde website. Daar vind je ook veel
foto’s en een promotiefilmpje.
Heb jij gehoord over een succesvol project in Africa?
Tip ons, misschien kunnen wij dit ook oppakken.
Help ons helpen!
Hartelijke groeten,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker,
Robert en Melanie van der Wal.

Voor nu vragen we, naast jullie gebed, ook of jullie
misschien iets extra’s kunnen missen zodat we
extra geld kunnen sturen voor eten. Helpen jullie
mee?
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