LANG

LEVE HET

ZAMBIAANSE

KIND

Nieuwsbrief 17, december 2009

In deze laatste Nieuwsbrief van 2009 weer een update van
alle drie projecten waar de Stichting geld aan geeft.

In Mpika zijn de vrouwen van de vrouwengroep doorgegaan
met hun zaakjes. De maand oktober is ook gebruikt om
rupsen te verzamelen. Dat levert elk jaar een extraatje op.
Op de markt brengen ze een goede prijs op en het is erg
eiwitrijk voedsel.
Maggie Mutinda is de voorzitster van de groep die nu
Chatukuma (‘het heeft ons gevonden’) heet. Ze heeft zelf
drie kinderen,
waarvan de
jongste van 12
besmet is met
het hiv-virus.
Ook heeft ze
de zorg voor
twee kinderen
van haar zus.
Haar man
stierf in 1998.
Sinds die tijd
probeert ze
het hoofd boven water te houden door fruit op de markt te
verkopen. Toen ik haar in juni opzocht op de markt,
verkocht ze wilde aubergines, bananen, okra en
pompoenbladeren. De groenten koopt ze van handelaren.

Ze slaat het op in het huis van haar
zus dat dicht bij de markt ligt. Zelf
woont ze anderhalf uur lopen van
de markt. Met de lening van het
kredietfonds hoopt Maggy haar
kapitaal te vergroten en meer
verschillende soorten fruit te gaan
verkopen, zoals sinaasappels en
appels.

In Ndola zijn er twee kinderen bijgekomen. Er zijn nu in
totaal 25 kinderen. Een aantal hebben in juli en augustus
(wintermaanden) malaria gehad, maar na behandeling zijn
ze allemaal weer beter geworden.
Met het geld van de Lionsclub is een computer gekocht. De
bedoeling is dat de computer verbinding krijgt met
internet, zodat het communiceren gemakkelijker gaat
worden. Helaas duurt het wachten daarop nu al drie
maanden.
Daniel is nieuw in
het huis. Hij is
geboren op 19
maart. Beide
ouders waren
besmet met hiv en
gebruikten
aidsremmers. De
moeder stierf op 25
juni. Daniel werd 3
augustus opgenomen in het transit home. Hij had malaria
en longontsteking, maar na behandeling is hij nu gezond.

Ook Debora is nieuw. Zij werd te vroeg geboren op 9 april
en woog toen slechts 1,1 kg. Ze werd opgenomen in het
ziekenhuis, maar de moeder kwam haar niet verzorgen en
zogen. Bij een bezoek aan het adres dat de moeder
opgegeven had, bleek het een onjuist adres te zijn. Er
zullen voor Deborah adoptieouders gezocht worden.

Het huis in Chinsali is nu klaar en de kinderen zijn er terug.
Met geld van de Lionsclub zijn nieuwe bedden, matrassen
en beddengoed gekocht.
Helaas is Jackline overleden.
Haar hele leventje is ze zwak
geweest en vaak ziek.
Verschillende keren is ze op
hiv getest, maar telkens was
de test negatief. De test is
niet altijd betrouwbaar bij
kinderen en vooral omdat het
monster van Chinsali 1000 km
verderop in Ndola onderzocht
moet worden. In juni toen ik
er was, was ze ook ziek.
Lydia op de nieuwe loopfiets
De tweeling Peter en Paul
zijn onlangs opgenomen in het transit home. Hun moeder
stierf kort na de geboorte. De vader stortte toen geestelijk
in. Een tante besloot de zorg voor de tweeling en hun vier
broertjes en zusjes op zich te nemen, maar ze had zelf al
zes kinderen verwachtte de zevende. Het lukte haar niet
om voor 11 kinderen te zorgen, daarom zijn de tweeling
tijdelijk in het transit home. In totaal zijn er nu 15
kinderen.

Op 11 september organiseerde de Lionsclub Land van Cuijk
en Noord Limburg hun jaarlijkse golftoernooi. Voor het
derde achtereenvolgende jaar
was een deel van de opbrengst
voor investeringen in de
weeshuizen van Chinsali en
Ndola. Met geld van deze
Lionsclub zijn onlangs bedden
en matrassen voor Chinsali
gekocht en een computer voor
Ndola. Veel dank aan deze
actieve Lionsclub.

De kinderen van Zambia en wij wensen u heel prettige
feestdagen en een heel goed 2010.
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