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In het transit home in Ndola wordt gewerkt aan verschillende 
verbeteringen. Zo is er een nieuw washok gebouwd en een 
nieuwe wasmachine gekocht. In het washok kan de was in de 
regentijd gedroogd worden. De wasmachine kan alleen gebruikt 
worden als er water en 
elektriciteit is. Dat is er 
helaas niet altijd het 
geval. Er wordt nagedacht 
over wat hieraan gedaan 
kan worden.  

 
Met de kinderen in huis gaat het over 
het algemeen goed. De maanden juli 
en augustus zijn de ‘koude maanden’ 
in Zambia en een heel aantal kinderen 
zijn verkouden en grieperig geweest. 
Christine Liche die in april in het 
transit home opgenomen werd en toen 
al ziek was met malaria heeft een hele 

 
 

tijd in het ziekenhuis gelegen. Ze had malaria met diarree en 
moest steeds overgeven. Toen de diarree over was bleef het 
overgeven maar doorgaan. Ze is getest op aids, maar was 
negatief. Uiteindelijk knapte ze op en mocht ze na vier weken 
uit het ziekenhuis. Door haar ziekte heeft ze gewicht verloren, 
daarom krijgt ze nu een speciaal eiwitrijk dieet.  
In juni is een verpleegster langsgekomen om alle kinderen die 
daar aan toe waren te vaccineren tegen mazelen, polio, tetanus 
en difterie.  
 

 
 
Ook in het transit home in Chinsali gaat het goed. Er zijn een 
aantal kinderen teruggeplaatst bij familie.  
Maria Bambala is teruggeplaatst bij een zus van haar moeder. 
Haar moeder was gestorven aan 
postnatale complicaties. Haar vader 
zorgt voor drie andere kinderen en 
kan de zorg voor een vierde niet aan.  
Mwansa Chiti is opgehaald door haar 
grootmoeder. Haar eigen ouders zijn 
beide overleden. Zij is de enige nog 

levende van 
vier broertjes 
en zusjes. De 
grootmoeder 
heeft ook de 
zorg voor haar 
man die een 
beroerte heeft 
gehad. Ze zijn erg arm en wonen ver van 
gezondheidspost. Het transit home zal het 
gezin ondersteunen en in de gaten houden 
hoe het met Chiti gaat. 
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Nieuw in het transit home is Jacqueline Katongo. Ze is geboren 
op 26 december 2006 en in juni in het transit home opgenomen. 
Verder hebben we helaas nog geen informatie of foto van 
Jacqueline.  
 
 

 
 
 
Het belangrijkste nieuws uit Zambia is dat president Levy 
Mwanawasa op 19 augustus in Parijs is overleden aan een 
beroerte. Zes weken eerder was hij aan de vooravond van een 
vergadering van staatshoofden in 
Egypte in elkaar gezakt. Op 1 juli werd 
hij overgevlogen naar een ziekenhuis in 
Parijs. Hij is begraven in Lusaka op 3 
september, de dag waarop hij 60 jaar 
zou worden. Mwanawasa had veel 
aanzien onder de Zambianen, omdat hij 
‘de regel van de wet’ wilde stellen 
boven tribale en persoonlijke belangen. 
De Zambiaanse president werd 
internationaal geprezen om de manier 
waarop hij de economie probeerde te 
moderniseren en zijn strijd tegen 
corruptie. Hij was één van de weinige 
Afrikaanse leiders die openlijk kritiek had op Robert Mugabe van 
Zimbabwe. Op 30 oktober worden verkiezingen gehouden voor 
een nieuwe president. We zijn benieuwd wat dit voor gevolgen 
zal hebben voor het beleid wat betreft hiv/aids, opvang van 
wezen en adoptie. 
 

 
 
Er staan weer een aantal activiteiten gepland voor het inzamelen 
van geld voor de kinderen in de weeshuizen.  
- Op vrijdag 31 oktober wordt er op 

SBO De Dijk in Wageningen een 
groot feest gegeven. Een deel van 
de opbrengst gaat naar onze 
Stichting. Thema van het feest is 
“De wereld rond”.  

- De Diaconie in Wesepe 
organiseert ter gelegenheid van 
Dankdag op 5 november een 
pannenkoekenrit. De opbrengst 
hiervan gaat naar de Stichting. 

- Daisy uit Apeldoorn is voor een 
project op school geld gaan inzamelen in haar buurt. 

Zo krijgt de Stichting steeds grotere naamsbekendheid. Daar zijn 
wij heel blij mee. Samen met incidentele en structurele giften 
van individuele donoren leveren ze flink geld op voor de 
kinderen in de transit homes. Hartelijk dank daarvoor.  

 
Er zijn ook nog steeds ansichtkaarten te 
koop. Een set van 8 kaarten kost € 4,50 
Zie hiervoor onze website. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan de kinderen 
in de transit homes. 
 

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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