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Zambia

Elk kwartaal krijgen we vanuit Oost-Zambia keurig een 
rapport waar de noodhulp die we sturen terecht komt 
en wat ermee gedaan wordt. Rodwell Chipeta schrijft:

It went as follows:
15 bags mealimeal @k100.00_k1500.00; (soort maismeel)
15 tins c/oil@k55.00_k775.00; (blikjes olie)
15 bags charcoal @k30.00_k450.00; (houtskool)
15 loaves of bread @k10.00_k150.00; (brood)
15 pkts matches @k4.00_k60.00. (lucifers)

Again thank you very much for remembering us here in 
Zambia.May the hand of the Almighty continue blessing you, 
all our friends and relatives of Dalfsen. Beneficiaries of the 
support were Thirty members.
(Weer hartelijk bedankt dat jullie aan ons, hier in Zambia, 
denken. Dat de hand van de Almachtige jullie blijft zege-
nen, al onze vrienden en bekenden in Dalfsen. Dertig 
mensen kregen bovenstaande spullen).

Zimbabwe

Bulawayo
Bijna een jaar lang hoorden we niets meer uit Zvis-
havane. Balen, want je denkt dan: alles ligt op z’n gat. 
Te snel gedacht, want begin augustus kregen we ineens 
het volgende appje: 
“Sorry dat we zo lang niets van ons hebben laten horen. 
We hebben op dit moment twee projecten: we verko-
pen bedrukte t-shirts en we hebben een project waar-
bij vrouwen een bedrag van ons lenen en daarover elke 
maand 20% rente betalen. En beide gaan erg goed: we 
hebben 154 dollar met de t-shirts verdiend en 216 
dollar met het leenproject”.

Is dat niet super??!

Dit soort t-shirts worden bedrukt ter gelegenheid van 
een feest of conferentie. Op de rug een bijbeltekst of 
spreuk: hier Ebenezer

Nog een leuk bericht van de evangelisten in Bula-
wayo. Zij noemen zichzelf ‘Angels’, engelen en zijn 
erg actief. Ze rapporteren geregeld, waardoor het 
prettig samenwerken is. 
Ze zijn verleden jaar begonnen met de verkoop van 
2e hands kleding. Dat ging toen erg goed, maar nu 
verkopen ze haast niks meer. Daarom hebben ze 
de kleren die over waren uiteindelijk aan armen 
gegeven. 

Het geld hebben 
ze geïnvesteerd in 
het bedrukken van 
t-shirts, want er 
wordt binnenkort een 
conferentie gehou-
den. De eerste shirts 
zijn al verkocht. 
Verder gaan ze tijdens 
die conferentie ook 
popcorn verkopen. 
(De popcornmachine 
werd verleden jaar 
gekocht, maar ze ver-
kochten haast geen 

popcorn. Daarom werd de machine verplaatst naar 
een plek waar ze hoopten meer te verkopen. Nu 
wordt hij hier ingezet)
Mooi staaltje van de tering naar de nering zetten 
toch?
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Chinhoyi

Yes, de vergunning voor de kerkbouw in Kenedia is 
binnen! In de laatste nieuwsbrief vertelden we al 
dat de kerk was ingestort. Het duurt soms onwijs 
lang voordat er een nieuwe vergunning loskomt. 
Maar ze zijn druk geweest: het puin is gesorteerd 
en de goede stenen gebikt, deze worden herge-
bruikt en het nieuwe gebouw is al uitgezet met wit 
zand.

Het carwash-project in Chinhoyi, dat de jeugd 
opgestart was, bleek toch iets te ambitieus te zijn. 
Ze hebben het geld nu gebruikt om een tuin aan te 
leggen en de groente te verkopen. 

We blijven jullie vragen om jullie steun en gebed 
voor al deze mensen in Zimbabwe, die het zo zwaar 
hebben. Ze klagen nooit (tegen ons) maar maken er 
zoveel mogelijk van, terwijl de mogelijkheden nog 
steeds minder worden, zie onderstaand bericht

Hartelijke groeten,

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

Want Zimbabwe is deze zomer teruggezonken 
in ruzies en politieke conflicten. Dat is het wer-
kelijke resultaat van de verkiezingen van 30 juli. 
De dag erna verschenen al de eerste berichten 
dat het leger leden van de oppositie opspoort 
om hen te arresteren wegens ‘aanzetten tot 
geweld’. Heel wat anders dan de officiële bood-
schap van de nieuwe president Mnangagwa die 
oproept tot eenheid en verzoening. Met deze 
man moet Zimbabwe verder. Kerken hebben een 
actieve rol gespeeld in het vreedzaam houden 
van de campagne. Zelfs Mnangagwa erkent die 
rol. Die ruimte kunnen kerken nu gebruiken om 
de inwoners van Zimbabwe te helpen een toe-
komst op te bouwen, nu die in de politiek weer 
lijkt te zijn afgesneden. De rol van de kerken in 
Zimbabwe en de steun die ze daarbij van buiten 
krijgen, is daarmee belangrijker dan ooit. Er is 
niets wat de Zimbabwanen meer gemeenschap-
pelijk hebben dan het geloof. Tachtig procent 
van hen gaat minstens een keer per maand 
naar de kerk. Wie Zimbabwe wil helpen, moet 
dáár beginnen. Dat houdt ook concrete zaken in: 
scholen, beroepsopleidingen, ziekenhuizen, hulp 
bij het starten van bedrijven, kinderopvanghui-
zen – het zijn allemaal taken waar de regering 
faalt en die zelfs Mnangagwa bij name noemde 
als ‘publieke diensten’ waar de kerk het voor-
touw moet nemen. Het is schandalig dat de 
regering deze taken zo van zich afschuift. Maar 
het biedt tegelijk een kans om buiten de politiek 
om de mensen in Zimbabwe te helpen – en te 
laten zien dat er meer is dan het gevecht om de 
macht, die het land in armoede heeft gestort.

(Bron Nederlands Dagblad 6 augustus 2018) 


