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Het transit home in Ndola heeft deze periode twee maal in de 
Zambiaanse krant gestaan. Het eerste artikel onder de kop 
“Kabwe social workers rescue five childen from prison”. 
Vervolgens werd de Childcare and Adoption Society genoemd in 
het debat over adoptie. 

Ambtenaren van Sociale Zaken ontdekten dat er vijf kinderen 
verbleven bij hun moeder in de gevangenis in Kabwe. De 
omstandigheden in de gevangenis zijn niet goed voor kinderen. 
De kinderen, variërend in leeftijd van 5 maanden tot 4 jaar, zijn 

overgebracht naar diverse 
opvangcentra.  Drie van deze 
kinderen zijn naar het transit 
home in Ndola gebracht. Ze 
zullen opgevangen worden tot 
hun moeders uit de gevangenis 
komen. De drie kinderen zijn: 
Christine Liche, Celina Lungu 
en James Mwape. 

Christine is geboren op 18 
september 2007. De moeder 
komt 8 mei 2009 vrij. Celina is 
geboren op 20 augustus 2007. 
Haar moeder zit een 
gevangenisstraf van 2 jaar uit 

en komt april 2009 vrij. James is geboren in 2004. Hij heeft een 
hersenbeschadiging waardoor hij verlamd is. Hij kan niet zitten 
en niet zelf eten. Zijn moeder moet tot 2015 in de gevangenis 
blijven. Toen James op 23 april naar het transit home werd 
gebracht, was hij ondervoed en weigerde te drinken en te eten. 
In het transit home is hij verzorgd tot hij weer goed at en 
gezonder was. Hij is op 5 mei naar een ander kindertehuis 
gebracht, omdat hij speciale zorg nodig heeft die het transit 
home niet kan geven.

Ook Andrew Chunda is in deze periode in het transit home komen
wonen. Hij is 1 jaar en 6 maanden oud. Op 25 maart 2008 was hij 
door zijn moeder achtergelaten. De moeder is door de politie 
achterhaald. Zij zit nu in hechtenis, wachtend op haar proces. 
Zij zal waarschijnlijk een gevangenisstraf krijgen, omdat het 
strafbaar is om je kind achter te laten. Tot ze weer uit de 
gevangenis komt, blijft Andrew in het transit home. 

Omdat ons contactpersoon bij het transit home enkele maanden 
afwezig is, hebben we helaas geen nieuwe foto’s van de 
kinderen. 

Adopties vonden tot kort 
geleden in Zambia nauwelijks 
plaats. Een enkele keer werd 
een kind geadopteerd door 
buitenlanders die in Zambia 
werkten of door een 
Zambiaanse echtpaar. De 
meeste wezen werden  binnen 
het netwerk van familie 

opgevangen. De laatste jaren zijn er door het aidsprobleem veel 
weeshuizen bijgekomen. Ook buitenlandse adopties beginnen 
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plaats te vinden. Eind vorig jaar ontdekte de regering dat er 
adopties naar Amerika plaatsvonden die niet volgens de regels 
van de wet verliepen. Omdat de regering beducht is voor 
kindersmokkel naar het buitenland waarbij kinderen terecht 
komen in kinderarbeid of ten prooi vallen aan seksueel misbruik, 
werden alle adoptie- en pleegzorgzaken per december vorig jaar 
opgeschort.  Er is toen overleg gevoerd met betrokken 
organisaties. De Childcare and Adoption Society waar ‘ons’ 
transit home Ndola onder valt is van oorsprong de enige 
organisatie die, in samenwerking met het ministerie van Sociale 
Zaken, adopties kan uitvoeren. Beslist is dat dit zo blijft. Na 
aanscherping van de wetten werd de schorsing in juni 
opgeheven. De opschorting van adopties had ook consequenties 
voor Chipo die geadopteerd zou worden door een Zambiaans 
echtpaar. Het echtpaar dat Chipo wil adopteren heeft de 
procedure opnieuw moeten starten. 

In de vorige Nieuwsbrief 
moest ik u vertellen dat de 
muur om het huis in Ndola 
ingestort was door de hevige 
regens. Met geld van de 
Lions Club Land van Cuijk en 
Noord-Limburg is in april de 
muur herbouwd. 

Elektriciteit is deze maanden een 
probleem geweest. Niet alleen in de 
transit homes, maar in heel Zambia. 
Praktisch betekent het dat het eten 
voor de kinderen op houtskool 
gekookt moet worden. Dit is veel 
meer werk voor de verzorgsters.

In deze maanden zijn weer veel mensen actief bezig geweest 
met het inzamelen van geld voor de kinderen in Zambia. 
Een aantal initiatieven zijn:
 Op zondag 27 april 

deden 13 kinderen 
hun vormsel in de 
Katholieke Kerk 
van Wageningen. 
De kinderen 
mochten de 
collecte aan een 
zelf gekozen goed 
doel geven. Ze 
kozen voor onze 
Stichting. Op de 
foto geven een aantal vormelingen tijdens de viering uitleg 
over de stichting.

 Martin van Alfen loopt van 15 t/m 18 juli voor de 11de keer 
de 4-daagse in Nijmegen. Net als vorig jaar laat hij zich 
sponsoren voor onze Stichting. 

 Basisschool voor Speciaal Onderwijs De Dijk in Wageningen 
houdt op 31 oktober een feestmiddag op het schoolplein 
met allerlei activiteiten. Een deel van de opbrengst van deze 
middag komt ten goede aan onze Stichting.

Heel leuk al deze initiatieven! Samen met incidentele en 
structurele giften van individuele donoren leveren ze flink geld 
op voor de kinderen in de transit homes. Hartelijk dank 
daarvoor. 

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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