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Een klimrek, schommels en een glijbaan. De kinderen in het 
transit home in Ndola hebben veel plezier. Met geld van de 

Lionsclub Land van Cuijk 

en Noord Limburg en de 
Wilde Ganzen is er een 

speeltuintje in de 
achtertuin gemaakt. Dat 

is vrij bijzonder in 
Zambia. Er zijn weinig 

plekken met speeltuigen 

voor kinderen. Toch 
heeft het bestuur van 

het transit home met weinig geld en eenvoudige middelen 
dit leuke speelterreintje 

voor de kinderen neergezet. 
Ook de verzorgsters zijn er 

blij mee. Niet alleen omdat 

de kinderen veel plezier 
hebben en fijn spelen, maar 

zelf hebben ze ook nog 
nooit op een schommel 

gezeten en dat bevalt toch 

wel goed. 
 

 

 
 

Thomas, Bernard en Chanda zijn de oudste kinderen in 
Chinsali en ze zouden terug moeten naar familie. Maar 

helaas heeft de familie al langere 

tijd niets van zich laten horen. Dat 
is lastig, want het huis raakt vol en 

er kunnen geen nieuwe kinderen 
opgenomen worden. Binnenkort 

moet er een oplossing voor deze 
kinderen komen. Chanda is de 

oudste van het huis en bijna 7 jaar. 

Beide ouders zijn overleden. Drie 
jaar geleden is ze gebracht door 

een oude grootmoeder, die 
vervolgens nooit meer is 

teruggekomen. Bernard is 5 jaar. 
Hij is drie jaar geleden in het huis 

gekomen. Zijn moeder stierf aan 

aids en de vader is onbekend. Hij 
werd gebracht door een oom, die had geen vaste 

verblijfplaats had. Het 
plan was om Bernard later 

bij deze oom onder te 

brengen, maar sinds lange 
tijd is niet bekend waar 

de oom is. Ook de moeder 
van Thomas stierf aan 

aids, zijn vader is 
psychisch niet stabiel. 

Verder had hij alleen een 

oma die al voor vijf wezen  
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zorgde en erg arm was. Zij bezocht 
Thomas regelmatig. Een aantal maanden 

geleden kwam het bericht dat deze 
grootmoeder is overleden. Verder is 

geen familie van hem bekend. Thomas is 
6 jaar. 

 

Het goede nieuws in Chinsali is, dat er 
een watertank en -pomp is gekocht voor 

het huis. Als er water van de 
gemeentelijke waterleiding komt, kan 

de tank opgevuld worden. Is er geen 

water uit de waterleiding, dan wordt 
het water uit de tank naar het huis gepompt. Een hele 

vooruitgang. De verzorgsters zijn er erg blij mee, want het 
maakt hun werk een stuk gemakkelijker. Hopelijk een foto 

van de pomp in de volgende Nieuwsbrief. 
 

 

 
 
Van de vrouwen in Mpika 

hebben we deze maanden 
niet veel gehoord. Het is 

regentijd en de vrouwen 

hebben het druk op hun 
akkers. Lizzy, die de 

vrouwengroep leidt, heeft 
een boerderij die 60 km 

buiten Mpika ligt. In dit 
gebied is geen elektriciteit 

en (dus) ook geen internetcafé. Communicatie is dan lastig.  

 

De Stichting heeft wel een bedrag overgemaakt naar een 
vrouwengroep in Lusaka. Deze vrouwen wonen in een 

armoedige wijk in  Lusaka. Ze zijn allen besmet met het 
hiv-virus en de meeste 

zijn weduwe en hebben de 
zorg voor kinderen. Deze 

vrouwen hebben geen 

akkertje waar ze voedsel 
voor hun eigen gezin 

kunnen verbouwen, omdat 
ze in de stad wonen. Om 

inkomen te vergaren 

hadden ze het idee om 
een ijskast met vriesvak 

aan te schaffen. Voor de 
meeste gezinnen in deze 

wijk is een ijskast een te 
dure aanschaf. De 

vrouwen willen met de 

ijskast een handeltje in 
verse producten beginnen. 

Zoals verse vis, kip en worstjes. In het hete seizoen kunnen 
ze koel water en ijsjes verkopen. Deze groep wordt geleid 

door Peggy. Ik ken Peggy uit de tijd dat ik in Zambia 
werkte. Zowel Peggy als haar jongste dochter zijn besmet 

met het hiv-virus. De dochter is al bij de geboorte besmet 

geraakt. Ze is nu 16 jaar en gebruikt aidsremmers, maar ze 
voelt ze goed. In juni vorig jaar heb ik Peggy bezocht. Meer 

over dit bezoek staat in het reisverslag op de website. 
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