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Kerst
Kerst? Dat is oud nieuws, toch? Toch willen we jullie ook
laten zien hoe dankbaar de mensen in Zimbabwe waren
met de kerstgift die we dankzij jullie konden sturen. Van
het geld worden (dagelijkse) boodschappen gekocht
die verdeeld worden onder de mensen die nog minder
hebben dan de rest.
We kregen onderstaande foto’s en tekst via de
whatsapp:

Zo kunnen ze een bestaan opbouwen. En het project groeit vanzelf!

‘Glory to God’
‘Distributing gifts today to a
combined meeting of Sutton, Caesar, Mutorashanga &
Muriel sections at Muriel Mine’
Stimuleren van projecten die goed lopen
In totaal lopen er 31 projecten in Zimbabwe. En
daar zijn we heel blij mee. In mei verleden jaar
hebben we veel projecten bezocht, nieuw opgestart en de mensen achter de projecten leren
kennen. We hebben toen zoveel mogelijk mensen
gezocht die een mobiele telefoon hebben zodat
we kunnen whatsappen of sms’en.
Toch is het in de praktijk soms moeilijk om goed
contact te houden. We komen er ook niet altijd
achter waar het dan precies aan ligt.
Er zijn gelukkig veel mensen die ons heel vaak op
de hoogte houden van het project waar ze mee
bezig zijn.

En wat denk je van de jeugd in Kambuzuma in
Harare? Die wilden graag een groentenproject
starten.
Toen we in mei vroegen waar ze water vandaan
gingen halen, zeiden ze dat het water hier dicht
onder de oppervlakte lag. Wij waren sceptisch
en zeiden: “als jullie laten zien dat je water hebt,
steken wij geld in jullie tuin”.
Die uitdaging zijn ze aangegaan!
‘

Neem nou Mary Malemelo in Chinhoyi. Zij doet
aan ‘women empowerment’ met een ‘road runner’
project. Deze vrouwen krijgen een kip en een haan
en geven na een tijdje ook weer een kip en een
haan weg.
We have dug the well...now water is available and we
are ready to start our gardening project...’.
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Het laatste project dat we willen laten zien is het
Dus hebben we geld gestuurd! En kijk hoe druk ze
kippenproject in Sinzinda, Bulawayo.
nog steeds bezig zijn!

De kippen worden geslacht en verkocht. 		

De laatste foto is van 2 februari, zitten ze bonen te
doppen. (...in de ‘kerk’...)

Prayerpoint Nkulumane
Met een deel van de winst willen ze Nkulumane,
een prayer point, helpen om zelf een kippenproject
op te starten, zodat ze op termijn een kerk kunnen
bouwen. Fantastisch toch?!
Van een heel aantal projecten horen we regelmatig hoe het gaat en krijgen we foto’s toegezonden.
We kunnen op deze manier heel prettig met hen
samenwerken, een goede terugkoppeling naar
onze stichting is één van onze voorwaarden.
Het leek ons goed om van de opbrengst van de
collecte van zondag 25 februari in Dalfsen-Oost
en van een paar grotere giften die we pas hebben
gekregen, enkele van deze projecten een extra
financiële stimulans te geven. Volgend jaar zijn dan
weer andere projecten aan de beurt.
Stiekem hopen we natuurlijk dat de contactpersonen van de projecten waar we minder van horen,
hierdoor gestimuleerd worden om ook meer te
gaan appen en mailen :-)
Hartelijke groeten,
Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker
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