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In Mpika in de Noordelijke Provincie van Zambia hebben 30
weduwen die allen besmet zijn met het aidsvirus zich
georganiseerd. Samen proberen ze het leven voor zichzelf en hun
kinderen beter te maken.
De meeste vrouwen leven van wat
hun akkertje opbrengt en hebben
verder geen extra inkomsten. In
veel gezinnen is geen geld om de
kinderen naar school te sturen en er
moet veel moeite worden gedaan
om aan voldoende eiwitrijk voedsel
te komen voor eigen consumptie.
Alle vrouwen in de groep zijn aan de
aidsremmers. Die werken alleen
effectief in combinatie met goede
voeding. De vrouwen staan er na het
overlijden van hun echtgenoot
alleen voor. Een aantal vrouwen is
Cleo en Moses in 2005
te ziek om veel te doen. De
meesten voelen zich echter door de aidsremmers weer sterker.
Initiatiefneemster van deze groep is Lizzy Domingo. Lizzy heeft
zelf ook aids en lag in 2004 op sterven. Gelukkig kwamen er in
Mpika toen net aidsremmers beschikbaar en mocht ze meedoen
met het anti-aidsprogramma. Na een paar maanden voelde zij

zich als herboren. Ze heeft een dochter, Cleo, van 22 jaar. Cleo
is zwakbegaafd en ook besmet met het virus. Toch heeft ze twee
kinderen: Moses van 8 jaar en Joshua van 2 jaar. Omdat Cleo zelf
niet voor de kinderen kan zorgen, heeft Lizzy de zorg over haar
eigen dochter en de twee kleinzoons.
De vrouwen van de groep hebben met geld van onze stichting
aan een tweedaagse cursus ‘ondernemen’ deel kunnen nemen.
Aansluitend kreeg iedere vrouw een kleine lening (van ongeveer
€ 40) om een handeltje te beginnen. Een aantal vrouwen
bijvoorbeeld verkoopt nu vis op de markt. Anderen tomaten,
broodjes of tweedehandskleren. Weer anderen haken en
verkopen tafelkleedjes en deurmatten. Met deze activiteiten
hopen de vrouwen een beetje inkomen te genereren. Of het
voldoende is om de kinderen
naar school te laten gaan, is
nog de vraag. Lizzy gaat nu
inventariseren hoeveel
kinderen van de vrouwen in
de groep niet naar school
gaan en wat er voor nodig is
om die kinderen wel naar
school te kunnen laten gaan.
Lager onderwijs is in Zambia
gratis, maar soms moeten
Een school in Zambia
een uniform en schoolspullen
gekocht worden. In andere gevallen gaan de kinderen niet naar
school, omdat ze thuis moeten helpen.

Met de kinderen in het transit home in Chinsali gaat het goed.
Alleen het gebouw zelf begint problemen te krijgen. Het dak lekt
en het gebouw moet nodig geverfd worden. De Lionsclub Land

van Cuijk en Noord-Limburg heeft geld beschikbaar gesteld om
deze noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren.
Eind vorig jaar is Memory Chewe in het transit home opgenomen.
De moeder overleed direct na de geboorte van Memory. Ook haar
tweelingzusje overleed daarbij. De vader heeft nog vijf andere
kinderen om voor te zorgen. De vader heeft uit wanhoop het
kind naar het transit home
gebracht, omdat er geen
vrouwelijk lid van de familie hem
wilde helpen de baby te
verzorgen. Als de moeder direct
bij de geboorte overlijdt is,
volgens traditioneel bijgeloof, het
kind kwaadaardig en dat komt,
doordat de vader iets slechts
gedaan heeft tijdens de
zwangerschap van zijn vrouw. De
vader bezoekt Memory elke
maand. Als ze groot genoeg is en
zelfstandig zal ze teruggaan naar
haar vader.

Slecht nieuws is dat Ketty besmet blijkt te zijn met het hiv-virus.
November vorig jaar werd ze erg ziek. Ze kreeg opgezwollen
benen en kon niet meer lopen. Ook had ze bloedarmoede.
Ze is enige tijd opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd
geconstateerd dat ze het hiv-virus heeft. Gelukkig bleken haar

nieren en lever in orde te zijn. Dat is een voorwaarde om
aidsremmers te mogen krijgen. Ketty krijgt nu aidsremmers en
reageert daar gelukkig goed op.
Ondertussen is haar oudere zus getrouwd en zij zal Ketty
binnenkort in huis nemen. In april gaat Ketty voor controle naar
het ziekenhuis en daarna zal ze bij haar zus gaan wonen.
In Puberruil op 21 april om 20.25u op Ned. 3 ruilt de hiv-positieve Mwengelele
uit Zambia voor een paar dagen het leven met Jipke uit Den Haag. Zie
puberruil.kro.nl

In Ndola is Christine Liche terug gegaan naar haar moeder. Die
zat in Kabwe in de gevangenis. De verwachting was dat ze in mei
2009 vrij zou komen. Ze is iets eerder vrijgelaten en herenigd
met haar dochter. Christine is in het jaar dat ze in het transit
home verbleef vaak ziek geweest. Een aantal keren is ze
opgenomen in het ziekenhuis met malaria, diarree en
ondergewicht. Ze is getest op het hiv-virus, maar is niet besmet.
Hopelijk gaat het beter met haar nu ze weer bij haar moeder
woont.

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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