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Zambia en Zimbabwe: Honger
Ondanks dat we meer geld sturen voor eerste
levensbehoeften is het natuurlijk lang niet genoeg
om ieders honger te stillen. En honger is er. Voor
het tweede jaar was afgelopen jaar de oogst
mislukt doordat er te weinig regen viel tijdens de
regentijd. Nu is er wel voldoende regen gevallen,
maar is er een rups die alles opvreet. Omdat dit tot
een epidemie kan leiden, wordt de mais preventief verbrand. Het gaat om veel mais in Zambia en
Zimbabwe…
Van dominee Chipeta kregen we een rapport: hij
heeft van het geld dat begin januari gestuurd is o.a.
olie, meel, brood, steenkool en lucifers gekocht. Hij
schrijft: “Het was erg moeilijk te verdelen, want er
waren meer dan zeventig mensen. Het is een hele
moeilijke tijd, iedereen heeft honger.” Omdat hij
niet iedereen iets kon geven krijgt hij boze vragen,
zoals: “jullie zijn toch christenen? Waar is jullie
liefde?” Hij antwoordt: “Ik heb het ook gekregen en
ik heb alles verdeeld. De volgende keer ben je als
eerste aan de beurt…”

Zimbabwe: Luveve
Afgelopen jaar kregen we van de opbrengst van
de compostactie in Dalfsen maar liefst € 2.250,
geld dat we wilden besteden aan een multifunctionele tent in Luveve, een arme wijk in Bulawayo.
Offertes werden opgevraagd van bedrijven uit
Zuid-Afrika (tenten zijn daar goedkoper) maar
gaande het opstellen van hele financiële plaatje
werden de invoerkosten door de Zimbabwaanse
overheid dusdanig verhoogd dat ook een tent uit
Zuid-Afrika niet meer betaalbaar was… Uiteindelijk kwam er zelfs een importverbod.
We hebben besloten om dit geld te gebruiken
voor een generator en grote watertank op dit
terrein. Het afgelopen jaar is er namelijk naar
water geboord op het terrein van het Prayer
Point in Luveve. Deze boring werd bekostigd door
anderen. Omdat er vaak stroomuitval is, willen
wij graag een generator plaatsen en een grote
tank voor wateropslag. Op deze manier willen wij
proberen dat er altijd water beschikbaar is.

Zimbabwe: dank!!
Eind december hebben wij gevraagd om extra geld
zodat we de mensen in Zimbabwe een hart onder
de riem konden steken. Gelukkig hebben best veel
mensen iets gegeven, sommigen zelfs een groter
bedrag. Daardoor konden we, aangevuld met geld
uit onze eigen kas, 2500 euro die kant op sturen,
bestemd om verdeeld te worden over de verschillende gemeentes en de prayer points. Ze zijn hier
ontzettend dankbaar voor!
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Oeganda: lesmateriaal en meer
Marieke de Groot en Dionne Visscher hebben het
afgelopen jaar een periode in West-Oeganda op
een school gewerkt, het Van Merode College of
Applied Science and Technololy (VAMCAST). Deze
school bestaat o.a. een beroepsopleiding, waar
de kansarme bevolking een vak kan leren om in
eigen onderhoud te voorzien. Verschillende lesmaterialen voor het breien, naaien, autorijden en
–onderhoud, lassen en timmeren werden gekocht
en sommige dingen in en om het schoolgebouw
moesten vervangen worden. Lees hier meer:
Nieuwsbrief Dionne
Reis naar Zimbabwe
Begin mei hopen we (Wim, Gerda, Bernhard en
Annet) af te reizen naar Zimbabwe om de verschillende projecten in en rond Chinhoyi, in het
noordwesten, te bezoeken. (Vier jaar geleden zijn
we hier ook geweest). Daarna reizen we door naar
Bulawayo, waar we ook verschillende projecten hebben. Ook zullen we de Synode te Harare
bezoeken. We hebben er erg veel zin in om oude
bekende terug te zien en om nieuwe mensen te
leren kennen.
We hopen dan in Bulawayo, Luveve, de tank en
generator te zien staan. Verder gaan we hier ook
overleggen over nieuwe projecten, waar voorstellen voor gedaan zijn.

Adopteer een project
Wij hebben de afgelopen twee jaar een aantal
klei-nere projecten helpen opstarten en dit werkt
over het algemeen vrij goed. De projecten
worden uit-gevoerd door groepjes mensen en de
winst wordt deels in de projecten gestoken
zodat ze kunnen groeien, de rest is voor
eerste
levensbehoefte
of
gaat
naar
verschillende goede doelen. Denk bijvoorbeeld
aan schoolgeld en materiaal voor weeskinderen,
een toilet bij een kerkgebouw, en kapot dak van
een kerkje dat gerepareerd moet worden.
Wie heeft er geld en zin om een dergelijk project
te adopteren? Het gaat om een bedrag van 200
euro, waarvoor bijvoorbeeld kuikens gekocht
worden die als kippen verkocht worden. Je zou er
heel veel mensen mee helpen. Niet alleen
financieel, maar je geeft ze op die manier ook
nieuwe moed, werk, iets om trots op te zijn.
We stellen ons voor dat je in ieder geval een
jaar lang rapporten krijgt (per kwartaal) en zo
mogelijk ook foto’s waarop te zien is hoe het
gaat met het project. Deze projecten zijn mooi
om als vereniging, familie, vriendengroep of als
bedrijf te adopteren. Maar natuurlijk kun je ook
een deel van een project financieren.
Hartelijke groeten,
Bernhard en Annet Jonker,
Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust.
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