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Nieuwsbrief 2, december 2005
Dankzij uw steun gaat het beter in het weeshuis. Waren er in
augustus nog slechts 11 kinderen die opgevangen werden in het
weeshuis. Door de steun die we door uw donaties konden geven,
kunnen er nu 15 kinderen bescherming en onderdak in het
weeshuis vinden.

Op de foto links de directrice Sarah
Longe met Kunda en de verzorgster
Janet met Kabwe.

In het weeshuis komen vaak
kinderen die ondervoed of
verwaarloosd zijn. Ook zijn er kinderen die ziek zijn, soms omdat
ze geïnfecteerd zijn door het HIV/Aids virus. Het weeshuis
probeert de kinderen die ondervoed, verwaarloosd of ziek zijn
door goed voedsel en goede verzorging in het weeshuis weer
gezond te krijgen. Echter soms is behandeling in het ziekenhuis
nodig.
Omdat het weeshuis een tijdlang niet voldoende geld had, was er
een schuld met het ziekenhuis opgebouwd van ZK 2 mln (dat is
ongeveer € 400). Met uw steun gaat het weeshuis binnenkort
deze schuld afbetalen en gaan ze zich inkopen in een betere
schaal van verzorging in het ziekenhuis. Dat houdt in dat de
kinderen niet meer het ziekenhuisbed met een ander kindje
hoeven delen, maar een eigen bedje krijgen.
Het bed delen met een ander ziek kind is in sommige gevallen
gevaarlijk, omdat infecties gemakkelijk over kunnen springen.
Vooral kinderen die geïnfecteerd zijn met HIV/Aids hebben een
lage weerstand voor ziekten. Eén jongetje, Daniel, uit het
weeshuis is kortgeleden overleden in het ziekenhuis doordat het
zijn bedje moest delen met een ander ziek kind.

De kinderen in het weeshuis
Zoals eerder gezegd zijn er nu 15 kinderen in het weeshuis. De
kinderen die in de vorige nieuwsbrief genoemd werden en er nu
nog zitten zijn: David, Kabwe, Bessy, Nkonde, Catherine,
Camilla, Agnes, James en Kunda
Melody die er vorige keer nog was is helaas in het ziekenhuis
overleden. Ze had malaria en longontsteking. Misschien was ze
geïnfecteerd met het HIV-virus, maar haar vader weigerde haar
te laten testen.
Mirriam (foto) is teruggegaan naar haar
moeder. Die is nu een stuk gezonder. Mirriam
kwam in december 2002 ondervoed en met
zweren van de verwaarlozing over haar
lichaam binnen, maar is nu een gezond
meisje. Het weeshuis houdt in de gaten of
het goed met moeder en kind blijft gaan.

Nieuw in het weeshuis zijn:
Gloria (zie foto). Haar geboortedatum is
niet bekend. Ze is in het weeshuis
opgenomen op 15 augustus. Haar vader en
moeder zijn beide overleden. Ze was
ondervoed toen ze in het weeshuis kwam,
maar nu weegt ze 2,4 kg.
Joshua is geboren op 27 mei 2004 en is op
22 augustus in het weeshuis opgenomen.
Zijn moeder is overleden. Hij was
ondervoed en had huiduitslag. Nu eet hij goed en weegt 6,8 kg.
De moeder van Mwelwa is ook bij de geboorte van Mwelwa
overleden. Waar de vader is, is niet bekend.

Natasha (foto) is geboren op 23 augustus
2005. Haar moeder stierf bij de geboorte. Ze
is op 1 september in het huis gekomen.
Lucy en Nelly zijn een tweeling geboren op
12 mei 2004. Hun moeder is overleden. Ze
zijn 5 oktober in het weeshuis opgenomen.
Het gaat goed met ze.
Op 8 september was de vondeling Daniel
opgenomen in het weeshuis. Helaas heeft hij maar 19 dagen
geleefd. Hij is gestorven aan longontsteking.
De Stichting heeft een aantal noemenswaardige donaties
gekregen, die we hier graag willen noemen.
De Stichting Westberg in Wageningen, die geld beheert van een
nalatenschap en dat bestemd is voor kwetsbare kinderen in
binnen- en buitenland heeft een royale donatie gedaan.
De Oecumenische Liturgiegroep De Kempen in Eersel heeft het
weeshuis als adventproject gekozen en zamelt tijdens de hele
advent geld in voor het weeshuis.
De Nederlandse Protestante Bond van Bennekom en Renkum
heeft het weeshuis een donatie gegeven uit hun fonds voor
ontwikkelingssamenwerking.
Het taxatiekantoor ‘de Taxatheek’ in Alkmaar heeft het
weeshuis als één van twee projecten gekozen waar ze geld aan
doneren in plaats van kerstpakketten uit te delen.
Naar aanleiding van een artikel in de Veluwepost (huis-aan-huis
krant voor Wageningen en omstreken) zijn veel donaties
binnengekomen.
Verder zijn er veel donaties van particulieren binnengekomen die
wij hier om privacyoverwegingen niet zullen noemen. Wij zijn
erg gelukkig met deze giften.

We hebben nu setjes van 8 kaarten te koop met de vier
bovenstaande foto’s. De setjes kosten € 4,50 per stuk, exclusief
eenmalig € 1,50 verzendkosten. Van elk setje komt ruim € 3,00
ten goede aan de kinderen in het weeshuis. De kaarten zijn te
bestellen via het bestelformulier op
www.langlevehetzambiaansekind.nl of via email of een briefje
naar Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen.
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