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Congo

Vanuit Congo kwam er slecht nieuws. Er heerst 
daar een burgeroorlog. Onlangs moest iedereen 
het bos in vluchten om aan de kogels te ontkomen. 
Er vielen 3500 doden in het hele land. Toen ze 
terugkwamen ontdekten ze dat de gasolie, waar 
de molen op draait, gestolen was. Die olie moet 
van ver komen en is erg duur. 
“Please, we are so sad to bother you again with 
a new demande”, schrijft dominee Mputu. Een 
aantal betrokkenen van het eerste uur heeft weer 
geld ingezameld en Wij Willen Helpen vult het ont-
brekende deel aan zodat de molen zo meteen, tij-
dens de oogst, weer kan draaien.

Zambia

In Zambia geven we nog steeds elke maand nood-
hulp. Ds. Chipeta koopt daar de eerste levensbe-
hoeften van – olie, meel, zout, zeep – en deelt 
dat uit aan de armste mensen in de kerkelijke 
gemeente en in de buurt waar de kerk staat. Goed 
werk, al is het soms niet gemakkelijk omdat ieder-
een arm is.

Zimbabwe

Na onze reis naar Zimbabwe is er nog steeds veel 
en geregeld contact met de mensen die daar pro-
jecten draaien. Van het ene project hoor je meer 
dan van het andere en het ene project draait ook 
beter dan het andere. Sommige projecten zijn 
(nog) niet gestart en soms krijgen we niet duidelijk 
waarom. Soms ook wel. Een heel groot probleem 
is momenteel het tekort aan cash geld. Er is bij de 
banken geen geld voorradig.

Drie vrouwen in Harare wilden graag starten met 
het naaien van kleding om te verkopen. Twee 
andere vrouwen wilden graag naailessen geven, 
zodat anderen hun kleding zelf kunnen maken en/
of repareren. Een begroting werd ingediend, er 
werd een overlockmachine en een gewone naai-
machine gekocht. En toen was het geld op. Er is 
geen geld meer voor stoffen, naaigaren, scharen 
enz. Dat melden ze dan. Ja, en dan? 

Moeten wij dan meteen de portemonnee weer 
trekken? Of hebben ze gewoon niet goed inge-
kocht? Is de begroting die ze gemaakt hadden 
niet goed opgesteld? We hebben de vraag gesteld 
hoe ze denken dit op te lossen. Geen reactie. Onze 
contactpersoon appt kort en goed: ik denk dat ze 
vastgelopen zijn. Dat zijn de dingen waar we mee 
worstelen. Doen we niets, dan staan de naaima-
chines te verstoffen en is dat geld voor niets uit-
gegeven. We sturen nu weer wat geld zodat ze 
kunnen beginnen. Het gaat gelukkig niet over een 
wereldbedrag.

Deze foto komt uit Bulawayo, Luveve. Daar 
hebben we een pomp, generator en tank gefinan-
cierd met het geld van de compostactie in Dalfsen 
verleden jaar. De pomp is gestolen afgelopen 
week… De tuin die ze zo enthousiast aangelegd 
hadden, zit zonder water… Er is geen geld. We 
hebben gevraagd hoe ze dit op denken te lossen. 
Maar we weten nu al dat er weer geld die kant op 
moet, anders is alles voor niets geweest.
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Ook in Chinhoyi, waar we vier jaar geleden met een 
grote actie geld voor een put hebben ingezameld, 
is de pomp vastgelopen. Dat gebeurde een maand 
geleden. Een nieuwe pomp werd aangeschaft 
waarvoor we geld gestuurd hebben, en waar ze de 
helft van terug gaan betalen. (Geld wordt daar in 
een nieuw project gestort) Nu is de nieuwe pomp 
ook alweer kapot. En wat nu? De hele buurt is van 
dat water afhankelijk, de tuin om de kerk heen 
waar de jeugd groente en fruit verbouwd, de pre-
school kan niet draaien zonder water, het auto-
wasstation dat de jeugd binnenkort als project zou 
gaan starten kan niet zonder water… 
Gelukkig is de pomp een klein onderdeel van de 
put en alles wat er verder voor nodig is. We gaan 
onder voorwaarde weer geld sturen. En we gaan 
vragen of ze geld kunnen reserveren voor dit soort 
dingen. Voor ons is dat heel logisch, maar voor hen 
niet. Hier merk je veel cultuurverschil en het ver-
schil tussen rijkdom en armoede. Wij kijken met 
onze westerse ogen en denkbeelden naar de situ-
atie in Afrika. Op afstand lijkt alles anders..

Er zijn ook projecten die wel goed lopen gelukkig. 
In Victoria Falls (ja, bij de beroemde watervallen) 
willen ze graag een kerkgebouw.

Dat snappen we als je het afdakje ziet waar ze 
nu kerkdienst houden. Ze wilden graag beginnen 
met een kippenproject. Dat hebben we gesteund. 
Toen bleek dat de ruimte waar ze de kippen wilden 
houden toch niet geschikt was. Daarom hebben ze 
iets anders bedacht: ze hebben aan acht gemeen-
teleden die een eigen bedrijfje hebben 25 dollar 
geleend. Na een maand moeten ze dit terugbeta-
len met tien euro rente.
Van het eerste geld is nu rivierzand gekocht waar 
ze zelf stenen van gaan maken. Petje af!

In een arme wijk van Harare, Kambuzuma, vlogen 
de projecten ons om de oren toen we er waren. 
We waren erg terughoudend, er leek niet erg over 
nagedacht te zijn.
Eén project hebben we wel meteen gefinancierd en 
we krijgen regelmatig een leuk filmfragmentje:

Videofragment Chickenproject

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij over de 
jeugd van Kambuzuma. Hoe zij enthuosiast aan het 
graven zijn gegaan. En met resultaat! de put heeft 
water, een tuin is aangeplant en de eerste groenten 
zijn verkocht. Superblij wordt je daarvan!

 Tijdens de informatieavond eind juni over onze reis 
in de kerk van Dalfsen waren er heel veel belang-
stellenden. Dat was hartverwarmend en we kijken 
er nog steeds heel dankbaar op terug! Ook kunnen 
er, naar aanleiding van giften, bijvoorbeeld stoelen 
gekocht worden voor de kerk van Alaska. Wilt u een 
paar stoelen, een paar kippen of een geitenkoppel 
sponsoren, dan kan dat natuurlijk nog steeds.

Klik hier voor de mogelijkheden

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

https://wijwillenhelpen.nl/chickenproject-kambuzuma/
https://wijwillenhelpen.nl/sponsor-mogelijkheden/

