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Harare

De situatie in Zimbabwe is echt bedroevend slecht 
te noemen. Al langere tijd gaat de economische 
situatie achteruit. De prijzen schieten omhoog 
waardoor mensen niet meer in de gelegenheid zijn 
om spullen te kopen. Een goed voorbeeld zijn bij-
voorbeeld de kippenprojecten in Harare.

Toen de kippen groot 
genoeg waren om geslacht 
te worden zijn ze verkocht 
op af betaling, omdat 
mensen niet instaat waren 
om gelijk af te rekenen. Tot 
op heden zijn de kippen 
niet betaald en heeft het 
project geen inkomsten 
meer om nieuwe kuikens 
te kopen. Daarnaast zijn 
de jonge kuikens extreem 
duur in aanschaf. Het pro-
ject valt stil!

Ook in Zimbabwe is er 
sprake van een Lock down. Bijna iedereen is werk-
loos. Dat betekent: geen inkomen. Honger. Eten 
is schaars, omdat voor het tweede jaar op rij de 
oogst is mislukt. Als er ergens eten te krijgen is, 
gaan mensen in drommen de straat op. ‘We gaan 
eerder dood van de honger en dorst dan van 
corona’, zeggen ze. 

In de ziekenhuizen is er niets om mensen goed te 
behandelen. Mensen stikken in hun benauwdheid 
omdat er geen goede beademingsapparatuur en 
verlichtende medicatie is. Bovendien mogen dok-
ters Covid 19 niet noemen, dus het bestaat offici-
eel niet. Ook schoon water om handen te wassen 
is er op veel plekken niet. 

De predikanten hebben het zwaar. Zij zijn afhan-
kelijk van hun gemeenteleden in hun onderhoud, 
maar aangezien de kerkleden zelf in honger leven 
blijft er niets over voor de voorgangers in de kerk. 
Terwijl zij juist ontzettend belangrijk werk doen 
door om te zien naar de mensen in grote nood. 
Gelukkig kunnen we door noodhulp het leed een 
klein beetje verzachten. 

Onze contactpersoon in Harare bezoekt mensen in 
de afgelegen gebieden zoals agrarische arbeiders 
die vanwege de droogte geen werk meer hebben. 

Dit echtpaar geeft voorlichting aan de mensen 
hoe ze voorzorgmaatregelen kunnen nemen en ze 
vertellen over de wereldwijde impact van dit virus. 
Het eten wat dankzij onze steun uitgedeeld kan 
worden wordt met tranen van blijdschap ontvan-
gen. 

Chinhoyi
In Chinhoyi is de toestand al niets beter. Bijna alle 
projecten zijn tot stilstand gekomen of draaien op 
een heel laag pitje. Vooral de kippenprojecten, de 
best lopende en meest winstgevende projecten 
hebben een flinke klap gehad van de exorbitant 
gestegen prijzen van o.a. het kippenvoer. Boven-
dien kunnen de mensen nu de geslachte kippen 
ook niet betalen omdat er geen geld is. Wij kunnen 
ons dat maar moeilijk voorstellen, drie of vier 
weken geen vlees eten, elke dag opnieuw mais 
meel….

Naast de kerk in Chinhoyi, bij de Pre-school zijn ze 
al een hele tijd bezig om een keuken te bouwen 
voor de maaltijden voor de kinderen van de school 
en ook voor de meerdaagse kerkelijke activitei-
ten die hier plaats vinden. Verschillende projecten 
gaven hun winst aan de bouw van deze ruimte. 
Vooral vrou-
wen leveren 
hier een grote 
bijdrage aan.

Nu de econo-
mische reces-
sie zo om zich 
heen slaat 
en de gevol-
gen dagelijks 
voelbaar zijn, 
hebben ze besloten om een deel van het gebouw-
tje zo te bouwen dat er een paar studenten kunnen 
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wonen. Het was in eerste instantie de bedoe-
ling om er een paar studenten van de highschool 
te laten wonen. Helaas is door de economische 
omstandigheden een groot deel van de highschool 
gesloten. Er staat echter ook een universiteit niet 
ver bij hen vandaan, dat bood nieuwe kansen.
Toen dat gedeelte klaar was, brak de corona uit… 
Ook de universiteit is nu gesloten. De hoop op 
extra inkomsten zijn dus opnieuw rook opgegaan.  

Onze focus ligt voorlopig op overleven in plaats 
van het opzetten of in stand houden van projecten. 
Alhoewel het bewonderingswaardig is om te zien 
dat ze er alles aan doen om nu of later toch door 
te kunnen gaan. Dankbaarheid en vertrouwen blij-
ven een grote rol spelen in hun leven, ondanks alle 
tegenslagen

Bulawayo

In en rond Bulawayo is het net zo erg als in de 
rest van het land. Mensen hebben honger en één 
van de gevolgen is dat er veel gestolen wordt: in 
Lobengula zijn alle kippen van het project gesto-
len. Dit project loopt al heel lang en de mensen 
bleven zich ervoor inzetten, ondanks alle tegen-
slagen. Nu is alles weg. In Victoria Falls is er in de 
kerk ingebroken: instrumenten, een generator en 
de stortbakken van de toiletten zijn weg.

Ds. Mwale, onze contactpersoon gaat, meestal 
met alleen de bijbel in de handen, de mensen 
bemoedigen. Vrienden van hem kunnen de huur 
niet meer betalen en wonen nu op de vuilnisbelt. 

Hij heeft een tuintje aangelegd met allerlei groen-
ten. Hij moet elke dag op pad voor water. De 
groenten begonnen aardig te groeien. Kwamen de 
kippen van de buren langs… Alles weg. 

Hij is weer opnieuw begonnen.
Hij houdt ook kippen. Dat ging goed, totdat er een 
flinke stortbui kwam. Bijna alle kippen dood. ‘Het 
ene probleem is nog niet opgelost of het andere is 
er alweer’, schrijft hij.
’s Avonds naait hij mondkapjes voor mensen die ze 
niet kunnen betalen en die deelt hij uit.

De evangelisten uit Victoria Falls en Hwange 
hadden een gezamenlijk kippenproject, maar door 
de hoge prijzen van het kippenvoer en het ontbre-
ken van toeristen maken ze geen winst meer. Het 
project ligt tijdelijk stil.

Een andere dominee, ds. Ndhlovu maakt limonade 
en verkoopt die. Maar het geld wordt snel steeds 
minder waard en hij moet de ingrediënten met 
Amerikaanse dollars kopen – die zijn er niet/heeft 
hij niet.

Ds. Mbonde was een printservice begonnen. Dat 
liep goed, van de winst had hij een zonnepaneel-
tje gekocht waardoor hij geen huur meer hoefde 
te betalen en gewoon thuis zelf kon printen. Maar 
door de Lock down komen er geen klanten meer.
Hij naait verschillende maten mondkapjes en ver-
koopt deze, hij naait een soort hoeden voor afge-
studeerde kinderen en hij heeft twee konijnen 
gekocht. Dit project loopt nog goed.

Al met al is de toestand daar wanhopig. We sturen 
geld voor noodhulp, zodat er eten uitgedeeld kan 
worden aan wie dat het hardst nodig hebben.

We vragen jullie gebed voor onze broers en zussen 
daar. En, als het voor jullie mogelijk is, een financi-
ele bijdrage. 
Zoals we vaak onze appjes eindigen met de con-
tactpersonen daar, wensen we het jullie ook toe: 
Stay blessed!

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

 
 


