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Het wordt hoog tijd om eens in Zambia te gaan kijken. In
2006 zijn wij als gezin voor het laatst in Zambia geweest en
hebben we het weeshuis in Ndola bezocht. Zowel het
weeshuis in Chinsali als de vrouwengroep in Mpika hebben
we nog nooit gezien. Daarom ga ik, Marleen, van 17 juni tot
2 juli naar Zambia om onze drie projecten te bezoeken.
Het zal een interessante reis worden. Ik zal een uitgebreid
verslag maken en dat zal op de website komen te staan. Ik
wil ook veel foto’s maken.
Joseph, oktober 2008

In Chinsali is begonnen met de
vernieuwing van het dak van het
weeshuis. Alle materialen zijn gekocht.
Nu de regentijd afgelopen is, wordt met
de bouw begonnen. De kinderen worden
zolang ondergebracht in het gasthuis van
de parochiepriesters.
Slecht nieuws is dat in april één kindje is
gestorven. Joseph was bijna één jaar
oud. Vanaf het begin had hij
gezondheidsproblemen. Hij spuugde vaak

al het eten weer uit. In april is hij in het ziekenhuis
opgenomen. Op een röntgenfoto bleek dat hij ook plekjes
op zijn longen had. Voordat ze dit verder konden
onderzoeken stierf Joseph op 7 april.
Memory (geboren 12 september 2008) is ook in het
ziekenhuis geweest, omdat ze veel diarree had en overgaf.
Met speciale babymelk en medische behandeling is ze
hersteld. Ze wordt nu extra goed in de gaten gehouden.
Met de andere kinderen: Mercy, Richer, Gertrude,
Jaqueline, Lydia, Bernard, Royna, Thomas en Chanda gaat
het goed.

In Chinsali waren tot
nu toe maar twee
verzorgsters die dag
en nacht bij de
kinderen woonden.
Dit bleek niet genoeg
te zijn voor 11
kinderen. Bovendien
waren er twijfels aan
de goede zorgen voor
de kinderen van deze
twee verzorgsters. Er
zijn nu drie nieuwe
verzorgsters aangenomen. Twee van de drie verzorgsters
blijven een hele week 24 uur per dag bij de kinderen. De
derde verzorgster komt alleen overdag. Na een week werkt
één van de andere twee verzorgsters halve dagen. Dit blijkt
erg goed te werken. De verzorgsters doen ook spelletjes
met de kinderen en leren ze sociale vaardigheden. Het
gemeenschapscomité is erg tevreden over de nieuwe
verzorgsters.

Kunda is in maart naar het Sint Anthony’s kinderdorp gegaan.
Daar hebben ze gespecialiseerde zorg voor gehandicapte
kinderen. Hier bleek dat Kunda doofstom is en bovendien
enigszins geestelijk gehandicapt. Gelukkig is ze nu in goede
handen.
Met de andere
kinderen gaat het
goed. Ook met de hivbesmette Cathrine
lijkt het goed te gaan.
Als de controle in het
ziekenhuis goed
verloopt, gaat ze
binnenkort bij haar zus
wonen.

De meeste vrouwen zijn tijdens de regentijd op het land
aan het werk geweest. Nu is de droge tijd begonnen en de
oogst bijna binnen. De vrouwen gaan met geld van onze
Stichting bonen en pinda’s opkopen. Een deel daarvan slaan
ze op voor eigen consumptie, de rest verkopen ze door.
Hiermee hopen ze tot de volgende oogst voldoende
eiwitrijk voedsel te hebben en extra geld te verdienen dat
gebruikt kan worden voor nieuwe leningen aan de vrouwen.
Ik ben heel benieuwd naar deze vrouwen en hun kinderen.
Ik hoop een aantal van hun levensverhalen op te kunnen
schrijven.

Binnenkort worden de
toiletten en de douche
gerenoveerd.

Een stukje van de markt in Mpika

De vrouwen in Mpika zijn aan de slag gegaan met hun
inkomensgenererende activiteiten. Tien vrouwen verkopen
vis op de markt, vier vrouwen verkopen groenten, één
vrouw verkoopt brandhout. Verder heeft één vrouw een
klein restaurant, drie vrouwen bakken broodjes en cakejes
om te verkopen, vijf vrouwen verkopen tweede
handskleren en twee vrouwen verkopen verschillende
producten op de markt.

Let op de website voor het verslag over de reis!!
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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