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We staan aan het eind van het jaar 2017. Voor ons als
WWH’ers een bijzonder jaar, omdat we in mei met vier
mensen (Wim, Gerda, Bernhard en Annet) in Zimbabwe
rond hebben gereisd. We hebben veel projecten bezocht
en opgestart in de regio’s Harare, Chinhoyi en Bulawayo.
En we hebben nog best veel contact met verschillende
mensen daar, en dat is hartverwarmend!
ZIMBABWE
De machtsovername
in Zimbabwe lijkt tot
nu toe rustig en bijna
zonder bloedvergieten te verlopen. Iets
om heel erg dankbaar voor te zijn. De
mensen laten het
over zich heenkomen en wachten af hoe het er in het
dagelijkse leven uit gaat zien, of het echt beter gaat
worden. We hebben het idee dat ze zich wel weer wat
veiliger voelen en dat het gewone leven weer aardig z’n
gang gaat.
CHINHOYI
We zien in september en oktober de kippen in Alaska,
een klein dorpje in de regio Chinhoyi, groeien. Elke week
komt er een foto van de 50 kippen. “Our dream is coming
true, no deaths so far” appen ze enthousiast.
Van de winst van dit project worden stoelen gekocht
voor in de kerk. Ze zitten nu op de grond.
Van het geld van een sponsor hier in Nederland werden
tien wat luxere stoelen gekocht.

En toen de Evangelist Spring Menusu, van Kenedia een ander klein dorp in dezelfde regio - trouwde, droeg
Alaska ook twee kippen bij.
Spring trouwde in de kerk van Chinhoyi. Hij woont in
Kenedia, waar hij een grote groentetuin verzorgd.
We kregen foto’s van de MEGA grote uien die hij geoogst
heeft.
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Groentetuin in het formaat
weiland….
Mensen uit Chinhoyi hielpen
hem bij de oogst.
HARARE
Het naaiproject in Harare is uiteindelijk van start gegaan.
We hebben nog wat extra geld gestuurd zodat ze, naast
de twee naaimachines, ook materiaal konden kopen.
Het naaien van onderrokken is begonnen!

De jeugd in Harare begon met de verkoop van groente
en fruit. Ze hadden een gedegen en gedetailleerd plan
toen we er in mei waren.
Ze zouden elke dag groente en fruit bij de groothandel
kopen en een markt in hun eigen omgeving opbouwen.
Dat was toch lastiger dan ze dachten. De mankracht
om dit dagelijks te doen, ontbreekt. Minder mensen
dan gedacht kochten de groente en fruit. Toch hebben
ze geen geld verloren. Met het geld dat ze nog hebben
gaan ze een ander project opstarten dat ze eerst nog uit
willen werken.
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Ook in Hwange hebben ze hun 99 kippen verkocht. Nog
niet al het geld is binnen, mensen kopen ook veel op krediet omdat ze geen geld hebben. We hopen dat ze wel
achter het geld aan gaan, want hier zijn een paar projecten eerder op gestrand. Gelukkig hebben ze hier, van
de kippen die wel meteen betaald zijn, ook al een mooie
winst.
Het kippenproject liep fantastisch. De vrouwen waren
erg enthousiast. De eerste lading kippen is met een
mooie winst verkocht, maar nu is het bijna onmogelijk
om nieuwe kuikens te bestellen.
En dat horen we van verschillende andere mensen in
de regio’s Chinhoyi en Bulawayo ook. Er heerst vogelgriep.
Daarom zijn de vrouwen in
Kambuzuma, een wijk van
Harare, begonnen met het
maken en verkopen van pindakaas en hebben daar een
mooie winst op gemaakt.
Geweldig toch?!
BULAWAYO
Het is de mensen in Lobengula EINDELIJK gelukt om
ook een aantal kuikens te krijgen. Ze probeerden het al
vanaf half mei… Relaties zijn ontzettend belangrijk in
Zimbabwe. Als je iemand kent die dicht bij het vuur zit,
gaat het allemaal ineens een stuk sneller en makkelijker.

ZAMBIA
Vanuit Zambia is er weinig nieuws. En soms is dat goed
nieuws. Geen berichten over extreme droogte en honger,
hoewel er altijd honger is, net als in Zimbabwe. Ds. Chipeta en zijn vrouw Tandiwe worden beiden ouder en
hebben allebei gezondheidsklachten. Toch proberen ze
door te werken, al is dat soms niet gemakkelijk.
Voor kerst hebben we, net als andere jaren en net als
naar Zimbabwe en Congo, een extra gift gedaan. Hiermee
wordt een voedselpakket voor de allerarmsten gekocht
en uitgedeeld. Zowel kerkleden als niet-kerkleden krijgen
dit. In zo’n pakket zit dan bijvoorbeeld olie, maismeel,
zout, zeep en soms krijgt iemand een deken of wat kleding. Deze man is 109 jaar oud en heeft geen familie. Hij
is ontzettend blij met de
deken!
Als ze pakketten uitdelen,
vertellen ze er altijd bij wat
kerst betekent.
CONGO

In Congo is er nog steeds
burgeroorlog. In het gebied
waar ds. Mputu woont is
het nu betrekkelijk rustig.
De 60 kuikens lopen heerlijk rond in hun nieuw gebouwde De molen draait weer en is
hok. Ze hopen de inmiddels volwassen kippen allemaal een zegen voor de vrouwen
en kinderen die nu tijd en
voor het eind van het jaar verkocht te hebben.
energie hebben voor andere dingen, bijvoorbeeld naar
school gaan.
Ds. Mputu schrijft dat het leven niet gemakkelijk is. Hij
heeft twee kinderen in zijn gezin opgenomen die na de
laatste aanslag niemand meer hadden. Naast zijn andere
vijf kinderen is dat een hele zorg. Toch leeft hij vanuit een
vertrouwen waar we hier veel van kunnen leren. En uit
dankbaarheid voor de hulp uit Dalfsen.
Hartelijke groeten,
Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker
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