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Hulp na de verwoestende orkaan.
Orkaan Idai raasde over het oosten van Zimbabwe
en liet een spoor van dood en vernieling achter. De
oproep in de vorige nieuwsbrief hebben jullie gul
beantwoord. Ruim 1500 euro is er extra gestort
op onze rekening! Hartelijk dank!! De synode van
de CCAP-Harare heeft van dit geld spullen gekocht
en uitgedeeld aan de
mensen die getroffen zijn.

‘Even tanken’ in Zimbabwe... vanaf ‘s morgens 7
uur in de rij staan, om 11 uur nog lang niet aan de
beurt. Er zijn meer dan 500 wachtenden voor je. En
het is nog maar de vraag of de brandstof niet op is
voordat je aan de beurt bent! (De prijs van een liter
benzine is nu US $ 3,60 !!)

Geen contant geld meer.
Daarnaast is er al jaren een groot tekort aan geld.
Zimbabwe moet vrijwel alles importeren en dat
kan dus niet. Daarom zijn er grote tekorten aan
alles. Na de eerdere hyperinflatie werd de waardeloze Zimbabwaanse dollar een paar jaar geleden buiten gebruik gesteld en vervangen door de
Amerikaanse Dollar en de Zuid-Afrikaanse Rand.
Dit werkte niet en al het geld verdween uit de economie, zodat de regering de zogenaamde “bond”
introduceerde. Officieel zou deze qua waarde gelijk
zijn aan de US$, maar niets is minder waar: op dit
moment kun je voor 1 Amerikaanse dollar 6 bonds
krijgen op straat. De prijzen in bonds schieten
Zimbabwe verslechtert
omhoog terwijl salarissen (eerst in US dollars, nu
Er waren hoge verwachtingen van Mugabe’s in bonds) hetzelfde blijven en spaargeld verdampt.
opvolger Mnangagwa. Hij beloofde talloze verbeteringen. Maar het tegendeel is waar: van vrije
verkiezingen is niets terecht gekomen, er zijn door
de manipulatie en de protesten daartegen zelfs
doden gevallen. En economisch gaat het alleen
maar verder achteruit. Buitenlanders investeren
niet in dit vruchtbare land met zijn goed opgeleide
bevolking. Kortom, de politieke situatie is even
rampzalig als tien jaar geleden. Zo niet slechter,
want het eerder opgewekte vertrouwen is ernstig
beschaamd.
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dat de waterleiding wel water geeft kunnen ze deze
Een week zonder water.
dan vullen, zodat ze een voorraadje hebben. Dat
In de delen van Zimbabwe die niet zijn getrofhebben we toegezegd en sinds vorige week staat
fen door de cycloon Idai, is het veel te droog. De
hij!
belangrijkste bron van water voor de hoofdstad
Harare, het Chivero-meer, is door het uitblijven
van neerslag voor bijna de helft minder gevuld
in vergelijking met andere jaren. Voor inwoners
betekent het tekort dat water nog maar één keer
per week via leidingen naar hun huizen stroomt.
Inwoners vrezen dat er binnenkort helemaal
geen water meer uit de kraan komt. De situatie in
Harare en Bulawayo staat in schril contrast met
de problemen in het oosten van Zimbabwe, waar
mensen om het leven zijn gekomen door overstromingen als gevolg van de cycloon Idai.

Onze contactpersoon
schreef: “God is good
for us ..... l was praying
for that .... Please pass
our gratitude to the
board of WWH and the
donors in your country”

Omdat er al een week geen water uit de kraan
komt heeft ds. Jaredi Mwale met zijn zoontje
emmers met water gehaald bij een bevriende
dominee die een put heeft. Nu kan de kerkdienst
zondag in Sizinda (Bulawayo) toch doorgaan.

Bezwaard de vakantie in?
De zomervakantie staat voor de deur. Velen van ons
hebben hun reisbestemming al uitgekozen. En dan
bekruipt je het gevoel na alle nare berichten: leuke
dingen doen, omdat wij het geluk hebben dat we
in Nederland geboren zijn, mag dat wel? Dat overkomt ons soms ook. Toch genieten ook wij van onze
vakantie de komende periode. Maar we vergeten
de mensen in Zimbabwe niet, we bidden en leven
met hen mee. Doen jullie dat ook? Een extra gift
blijft altijd welkom.

Water opslaan in watertank.
Hartelijke groeten,
Onze contactpersoon in Bulawayo kwam met het
Robert en Melanie van der Wal,
verzoek of we financiële steun wilden geven voor
Wim en Gerda Holtrust,
de aanschaf van een grote watertank. In de dagen
Bernhard en Annet Jonker.
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