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nadat de kinderen teruggeplaatst zijn in de familie, is het comité
verantwoordelijk voor toezicht op hun verzorging en groei. De
bedoeling was dat er maximaal zes kinderen in het huis zouden
wonen, maar er wonen momenteel acht kinderen samen met
twee ‘moeders’ die dag en nacht voor de kinderen zorgen.

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat we mogelijk ook een klein
doorgangshuis in Chinsali, in het noorden van Zambia zouden
gaan steunen. Door uw donaties hebben we een kleine reserve
op kunnen bouwen. Hieruit gaan we dit doorgangshuis in ieder
geval de komende drie jaar steunen.
Antonella’s transit home is een klein doorgangshuis dat
voornamelijk door de gemeenschap van Chinsali beheerd wordt.
Antonella was een Italiaanse vrijwilligster die begin jaren ‘90 in
Chinsali werkte met hiv-positieve mensen en weeskinderen. Na
twee jaar vertrok ze naar huis om verder te studeren. Na haar
studie besloot ze terug te keren naar Afrika. Dit keer naar
Senegal. Na een paar maanden verongelukte ze bij een
verkeersongeluk in Senegal. Haar ouders wilden iets doen ter
nagedachtenis aan hun dochter en brachten geld bijeen voor een
doorgangshuis in Chinsali. Dit omdat Antonella erg betrokken was
bij weeskinderen in Afrika.

In dit doorgangshuis worden weeskinderen tussen 0 en ongeveer
4 jaar opgevangen. Daarna gaan ze zo mogelijk terug naar
verwanten. De gemeenschap heeft een comité gevormd dat de
kinderen selecteert die in het huis opgenomen worden en
toezicht houdt op de ‘moeders’ die voor de kinderen zorgen. Ook

Het huis is in 1998 gebouwd en geopend. De bedoeling was dat
de gemeenschap het hele huis zou onderhouden. Echter Chinsali
is een arme plattelandsgemeenschap, waar de meeste mensen
zonder elektriciteit, leven van wat het land opbrengt. Het kleine
beetje geld dat ze verdienen gebruiken ze om kleding en andere
basisbehoeften te kopen. Het lukt de gemeenschap niet om
continue voldoende geld voor de kosten van water, elektriciteit,

onderhoud etc. voor het huis bij elkaar te krijgen. Wel doneren
ze landbouwproducten, zoals maïs, bonen en groenten. Dikwijls
echter zijn er heel jonge kinderen in het huis die babymelk nodig
hebben. Ondervoede kinderen moeten voedingssupplementen en
eiwitrijke melk krijgen. De ‘Association of Lay Missionaries’
(ALM), een groep van oorsprong Italiaanse vrouwelijke
lekenmissionarissen, die werkzaam is in Chinsali helpt bij het
beheer en de financiën van het doorgangshuis. Toen ik (Marleen)
in Zambia werkte heb ik met verschillende leden van de ALM
samengewerkt, omdat we dezelfde ideeën over ontwikkeling en
steun aan kwetsbare kinderen hebben. Ik heb er dan ook alle
vertrouwen in dat het geld dat we via de ALM naar het
doorgangshuis sturen goed besteed wordt.

In het doorgangshuis wonen kinderen wiens moeder, en vaak ook
de vader, gestorven is. Regelmatig sterven vrouwen aan post
natale complicaties door de slechte gezondheidszorg; anderen
sterven aan aids.

Hevige regens hebben dit regenseizoen in Zambia geleid tot
overstromingen in meerdere delen van het land. In Ndola hebben
de kinderen ook last gehad van al het water. In de regentijd zijn
er altijd veel malariamuggen. Een heel aantal heeft kinderen
malaria gehad. Ze zijn echter allemaal behandeld en gelukkig
weer opgeknapt. Emmanuel had malaria en buikgriep. Hij is 8
dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Daar is hij ook
gecontroleerd op hiv, omdat hij al langere tijd niet goed
groeide. Gelukkig heeft hij het virus niet in zijn lichaam. De
dokter heeft een voedzaam dieet geadviseerd .
Door alle regen is de muur die rondom het terrein staat in
januari voor een deel ingestort. Er is een noodreparatie gedaan,
maar de muur moet na de regentijd voor een deel herbouwd
worden.

Leuk om te vertellen is dat de Zambiaanse minister van
Gemeenschapsontwikkeling en Sociale Zaken in het weeshuis op
bezoek is geweest. Zij bezoekt weeshuizen in het hele land op
een soort inspectieronde, omdat er in de media incidenten over
misstanden in weeshuizen gemeld worden. De minister sprak
haar tevredenheid uit over de hygiëne in het huis en de
verzorging van de kinderen.

Momenteel worden in het huis
opgevangen: Bernard Chewe (3 jaar), Lidia Chanda (2 jaar),
Maria Bambala (4 jaar), Mwansa Chiti (3 jaar), Samson Sinyangwe
(7 jaar), Thomas Mutale (3,5 jaar), Rhoyna Chileshe en Lackson
(foto rechts).

Wilt u de kinderen structureel steunen, maakt u dan gebruik van de
mogelijkheid van automatische overboeking. U kunt dit regelen via een
formulier periodieke overschrijving bij uw bank of door het aan te geven bij
uw elektronische overboeking. U kunt op ieder moment deze periodieke
overschrijving weer ongedaan maken. De Stichting is ANBI geregistreerd.
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