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Daniella de Winter van de organisatie “de Wilde Ganzen” heeft 
een bezoek gebracht aan het transit home in Ndola. De Lionsclub 
Land van Cuijk en Noord Limburg had vorig jaar een groot 
tennistoernooi georganiseerd om geld bijeen te brengen voor 
investeringen aan het weeshuis in Ndola. De opbrengst van het 
tennistoernooi is door de “De Wilde Ganzen” verhoogd. Inmiddels 
is het geld gebruikt voor de bouw van een nieuw washok, de 
reparatie van het dak en de herbouw van de muur rondom het 
terrein. Ook zijn een nieuwe wasmachine en fornuis gekocht. Een 
speelplaats voor de kinderen met speeltoestellen staat nog op het 
verlanglijstje. Daniella ging namens die organisatie kijken of het 
geld voor de 
investeringen goed 
besteed was. Ze 
was heel tevreden 
en schrijft: “De 
renovaties zien er 
allemaal goed uit. 
De kinderen zien er 
goed verzorgd uit 
en ook het huis is 
oké.” Dit jaar in 
augustus heeft 

dezelfde Lionsclub 
een golfdag 
gehouden, waarvan de opbrengt voor verdere investeringen aan 
het transit home zijn.  

 
 
Met de kinderen in het transit home in Ndola gaat het goed. Voor 
een aantal kinderen wordt gezocht naar een andere opvangplek. 
Het zijn kinderen die eigenlijk naar school zouden moeten: 
Ignatious, Peter, Francis en Nkonde. Allen zijn ouder dan vier jaar. 
De ouders van Ignatious, Peter en Francis zitten in de gevangenis. 
Nkonde heeft geen ouders meer. Er zijn geen familieleden die voor 
deze kinderen willen zorgen. De ouders van Ignatious zijn onlangs 
overgeplaatst naar de gevangenis in Kitwe. Ignatious is met de 
sociaal werker van het district bij zijn ouders op bezoek geweest. 
Het duurt echter waarschijnlijk nog 7 jaar voor de ouders 
vrijkomen. Er wordt daarom gekeken of Ignatious samen met 
Peter, Francis en Nkonde naar een SOS kinderdorp overgeplaatst 
kan worden. Daar zouden ze naar school kunnen gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor Kunda wordt geprobeerd een plekje te krijgen in het St. 
Anthony’s Children’s home. Dit weeshuis valt onder de 
verantwoordelijkheid van het katholiek bisdom van Ndola. 
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Daniella met Kunda 
Twee van de 11 kinderen in het transit home in Chinsali 



Oorspronkelijk werden daar vooral kinderen opgenomen met hiv-
besmetting. Er wordt nu een extra huis gebouwd voor kinderen 
met geestelijke en lichamelijke beperkingen. Kunda is erg achter 
in ontwikkeling en ook motorisch heeft ze beperkingen. 
 

 
 
Ook in Chinsali gaat het goed met de kinderen. Het huis heeft wel 
wat investeringen nodig. Het dak lekt en er zijn extra bedden 
nodig. In plaats van de geplande 6 kinderen, zitten er nu 11 
kinderen in het huis. Een aantal kinderen slaapt met twee in één 
bedje en dat is geen gezonde situatie.  
Er is een derde verzorgster aangenomen. Dit was nodig, omdat de 
twee andere verzorgsters de zorg voor de kinderen niet meer 
aankonden. Vaak hebben kinderen die net binnen komen extra 
aandacht nodig, doordat ze ondervoed of ziek zijn.  
Alle kinderen zijn getest op hiv, maar gelukkig is er geen één 
besmet. 
 

 
 

 

 
 
De kinderen van het transit home in Chinsali bedanken u voor uw 
steun in 2008 en hopen ook volgend jaar op uw steun te kunnen 
rekenen. Alle kinderen in beide weeshuizen, de verzorgsters, alle 
andere betrokkenen en wij wensen alle lezers en donateurs een 
prettige kerst en alle goeds voor 2009.  
 
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. 
 

Stichting ‘LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND’ 
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen 

hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl 
bankrekeningnummer: 39 70 72 694 


