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Zimbabwe
Highlights Regio Chinhoyi

Highlights Regio Harare
Twee nieuwe kippenprojecten in Mufakose:

Het kerkje van Kenedia zag er in 2013 al heel
slecht uit, maar toch stond het er verleden jaar mei
nog toen we er weer kwamen. Nu niet meer. Eind
mei is het gebouwtje ingestort. Er zijn wel plannen
voor herbouw, maar die moet eerst nog goedgekeurd worden. Intussen is evangelist Menusu nog
steeds druk bezig met zijn tuinproject, waarvoor
we via een sponsor verleden jaar een kruiwagen
konden kopen.
Het gaat goed,
op dit moment
verbouwt
hij
flespompoenen.
Opbrengst: kerk
bouw 

De kerk in Mufakose,
Harare
wordt vergroot
en gerenoveerd.
Maar er is niet
genoeg geld om
een heel dak te
leggen. Daarom
is er een kippenproject
gestart bij een
gemeentelid
thuis. Zeven van
de 50 kippen zijn
door een electriciteitsstoring dood gegaan. Met de opbrengst van
dit project gaan ze stukje bij beetje het dak bekostigen.

Ook de jeugd in Mufakose heeft een kippenproject gestart. Het project waar ze verleden jaar
mee begonnen, de handel in groente en fruit,
Ook een leuk bericht van eind april: de jeugd in was niet haalbaar. Daarom is van het geld dat ze
Chinhoyi is begonnen met de carwash. Nog op nog hadden (ze hadden geen verlies geleden!) dit
het terrein van de kerk, maar de eerste auto’s zijn nieuwe project gestart.
schoon! Dankzij een sponsor kwam er geld voor dit
project.

De kippenren in Alaska is bijna klaar. Die hebben
ze betaald van de opbrengst van het kippenproject
dat daar verleden jaar gestart is. Daarna wordt er
van de opbrengst van dit project nog meer stoelen
gekocht, zodat iedereen kan zitten (via een sponsor konden ze al een aantal stoelen kopen).
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Van Kambuzuma hoorden we een hele poos niets. We waren een beetje
bang dat het tuinproject doodgebloed was. Maar
nee hoor, ze wachtten alleen maar tot de mais rijp
genoeg was om te oogsten.
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Als sinds 2010 loopt dit kippenproject in Bulawayo,
Zimbabwe, heel goed.
Meneer Manza coacht inmiddels anderen die
kippen willen houden. De hen en haan die af en toe
gekocht worden om weggegeven te worden aan
iemand die na een poos ook weer een kippenechtpaar weggeeft, worden bij hem gekocht. Zo wordt
het project steeds groter en kunnen mensen hiermee een beetje inkomen opbouwen.
Van o.a. het geld
dat ze verdienden met de tuin
is een klein huisje
gebouwd.
Dat
willen ze gaan
verhuren = inkomsten. Maar dat kan
alleen als er water
en elektriciteit is,
dus dat staat als
eerste op het verlanglijstje.

Zambia:

Onze contactpersoon is vol lof over de jeugd van
Kambuzuma:
“Kambuzuma youths are working very hard to improve
the church. They are united and very dedicated to
church activities. Have done impressive work and have
the heart of developing their church.”
Highlights Regio Bulawayo:

Congo:

De evangelisten in Victoria Falls en Hwange
hebben samen een kippenproject dat bijzonder
goed loopt. Ze zijn enthousiast en houden ons
goed op de hoogte.
Ze hebben nu weer
75 kippen, waarvan
er eentje is doodgegaan. Ze zijn inmiddels zes weken oud
en bijna klaar om te
verkopen.
Deze
mensen
waren heel erg blij
met de extra 50
dollar die ze hebben
gehad omdat ze het
zo goed doen!
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We kregen een heel verdrietig bericht uit Zambia de
afgelopen periode. De oudste dochter van ds. Chipeta, Doras, is overleden. Ze was vanaf afgelopen
herfst ziek. In Lusaka konden ze niet vinden wat er
aan mankeerde. Toen is ze door haar ouders naar
Malawi gestuurd, en daar bleek dat ze iets aan haar
maag/slokdarm had. Maar omdat ze te zwak was
om geopereerd te worden, moest ze eerst aansterken. Ze is toen naar haar ouders gegaan, die dicht
bij de grens met Malawi wonen. Maar na drie dagen
is ze overleden. Ze laat een man en vier kinderen
achter, waarvan twee kleintjes van haarzelf. Eén is
nog een baby.. De zorg voor de twee kleinste kinderen hebben ds. Chipeta en zijn vrouw de komende
tijd op zich genomen. Een hele klus die ze samen
met twee schoonzussen doen. Hoe ze het volhouden? “We have no choice…”

De molen in Congo had weer onderhoud nodig, dus
daar is weer wat geld naar toe gestuurd. Dit project
neemt vrouwen en meisjes zoveel werk uit handen!
De meisjes kunnen nu naar school!!
Het is bijna zomervakantie. Voor wie weggaat: een
hele fijne vakantie, geniet van de rust en zegen dat
je kunt gaan!
Na de vakantie hebben we vast weer van alles te
vertellen over ‘onze’ mensen en projecten. Tot dan!
Hartelijke groeten,
Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker
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