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Na drie jaar samenwerking met de Lions Club Land van Cuijk en 
Noord Limburg is er (voorlopig) een einde gekomen aan dit 
project. De afgelopen jaren heeft deze Lions Club er voor 
gezorgd dat er veel investeringen gedaan konden worden in de 
weeshuizen in Ndola en 
Chinsali. In Ndola is al het 
meubilair vervangen, en 
een goede wasmachine, 
droogmachine, koelkast en 
computer gekocht. Het 
speeltuintje is een 
belangrijke verbetering 
voor de kinderen. Er zijn 
ook een douche en toilet 
voor de verzorgsters 
gemaakt. Ook is er een 
apart gebouwtje neergezet 
voor het wassen en drogen 
van de vele luiers en 
kleren. 
In Chinsali kon er met geld 
van de Lions een nieuw dak 
op het huis worden gezet en plafonds worden ingebouwd. Ook 
zijn de maïsmolen en de watertank en –pomp een hele 
vooruitgang. 

Wij willen de Lions Club heel hartelijk bedanken voor de prettige 
samenwerking en voor het geld voor de investeringen, waardoor 
de leefomstandigheden van de kinderen in beide weeshuizen er 
enorm op vooruit gegaan zijn. Ook de werkomstandigheden van 
de verzorgsters zijn hierdoor zeer verbeterd.  
 

 
In Chinsali zijn er in september drie baby’s bijgekomen. Het 
totaal aantal kinderen in het huis is nu 14.  
Lawrence is geboren op 7 september. Zijn moeder is direct na 
zijn geboorte gestorven aan bloedverlies. De vader is een 

jongeman van 24 jaar 
die in het ziekenhuis 
ligt met een gebroken 
been. De grootmoeder 
kwam de baby 
brengen. Als de vader 
uit het ziekenhuis is, 
kan Laurence misschien 
naar zijn vader. 
Bupe is geboren op 10 
september en op 17 
september naar het 
weeshuis gebracht door 

een non van Mulilansolo missiepost, dat is 65 km van Chinsali. De 
moeder stierf tijdens de bevalling. De vader is erg arm en kan 
niet voor de baby zorgen. 
Teddy is 7 september geboren. Zijn moeder stierf twee weken na 
de bevalling aan complicaties van de keizersnede. De vader kan 
niet voor een kleine baby zorgen. 
Ook Alice werd naar het Antonella weeshuis gebracht. Alice was 
twee maanden te vroeg geboren en woog maar 1,5 kg toen ze 
kwam. De moeder was een week na de geboorte van Alice aan 
TBC gestorven. Helaas is Alice na twee weken in het weeshuis 
gestorven.  

 

LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND 
 

 



Met de andere kinderen gaat het goed. Thomas (6), Roynah (6) 
en Bernard (6) doen het goed op school en helpen ook in het huis 
met de kleinere kinderen. Helaas zijn de familieleden van deze 
drie kinderen niet meer te vinden, anders hadden ze zeker terug 
naar de familie gekund. Ze zijn gezond en zelfstandig. 

 

 
De grotere kinderen in Ndola genieten van de ochtenden dat ze 
les hebben. Vier keer in de week komt een lerares de kinderen 

lesgeven in het 
Engels. Ze leert de 
kinderen tellen, 
basiswoorden, 
liedjes zingen en 
sociale 
vaardigheden. De 
voorgaande keren 
dat we in het 
weeshuis op bezoek 
waren, vonden we de 
kinderen altijd nogal 
apathisch en weinig 

sociaal. Dat is nu enorm verbeterd. De kinderen zijn veel 
levendiger en socialer. Echt 
een goede vooruitgang. Het 
bestuur van het weeshuis in 
Ndola wil graag een 
schoolgebouwtje op het 
terrein bouwen. Daar kunnen 
de kinderen hun lessen dan 
krijgen en kunnen ook 
kinderen uit de buurt 
aansluiten. Het is nu nog een 
wens, misschien kunnen wij  
helpen het waar te maken. 
 

In Ndola is er één kindje bijgekomen. Het is Ruth, ze is 3 
september gebracht door de Politie van Chifubu wijk in Ndola. 
Ruth is ongeveer één jaar en zeven maanden oud. Ze was door 
haar moeder achtergelaten in een kamer die was gehuurd onder 
een valse naam. De politie is op zoek naar de moeder. 
 

 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2010. Een bijzonder 
jaar, omdat we na vier jaar weer met onze kinderen in Zambia 
op vakantie zijn geweest en zelf de weeshuizen konden 
bezoeken. 
Wij bedanken alle donateurs voor jullie bijdragen in 2010 die 
veel voor de kinderen in beide weeshuizen betekenen.  

De kinderen in de klas in Ndola samen met de andere kinderen 
en verzorgsters in de weeshuizen in Ndola en Chinsali, en de 
bestuursleden van de Stichting Lang leve het Zambiaanse kind 
wensen u heel prettige feestdagen en hopen in 2011 weer op uw 
steun te kunnen rekenen. 

Stichting ‘LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND’ 
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL 

Wageningenhetzambiaansekind@planet.nl; 

www.langlevehetzambiaansekind.nl 

bankrekeningnummer: 39 70 72 694 


