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Het gaat goed met de school in Isoka. De meeste van de 65
kinderen die zich ingeschreven
hebben voor dit schooljaar komen
dagelijks naar de school. De
eerste helft van de ochtend
krijgen ze les in lezen, schrijven
en rekenen. Daarna is het tijd
voor sport (voetbal voor de
jongens en korfbal voor de
meisjes). Daarnaast doen ze soms
speciale projecten. Nu zijn ze
bijvoorbeeld bezig met een
project over het belang van
bomen en bossen. Ze hebben zelf
ook bomen gepland in de buurt
van de school.
De bomen zijn
gepland aan het
begin van de
regentijd. Nu
maar hopen dat
het een groot bos
wordt.

De directrice van het weeshuis in Chinsali is met pensioen
gegaan. Het bestuur is hard bezig met het zoeken naar een
nieuwe directrice, maar dat is helaas niet zo gemakkelijk. De
directrice, Sarah, schreef
maandelijks een
verslagje over de
kinderen, zodat ik jullie,
de donateurs, op de
hoogte kon houden van
het wel en wee van de
kinderen. Dat is er dit
kwartaal niet van
gekomen.
Het bestuur heeft
doorgegeven dat er drie
nieuwe kinderen in het weeshuis zijn: Favour, Harrison en
Walusungu. Ze hebben wel foto’s gestuurd, maar verder geen
achtergrond informatie
gegeven.
Ook zijn er een aantal
kinderen uitgeplaatst sinds
januari 2011. Dat zijn
Twemwani, Gloria,
Mwelwa, Aison en Deborah.
Waarheen ze zijn
uitgeplaatst heb ik helaas
nog niet gehoord.
Hierbij de foto’s van Favour
en Harrison.We hopen snel
weer meer bericht uit
Ndola te krijgen.

In Chinsali gaat het goed. Er zijn nu 11 kinderen. Er zijn deze
maanden geen nieuwe kinderen gekomen.
Christopher is geboren op 10 september 2010 en werd een week
later in het huis opgenomen. Zijn moeder stierf bij de geboorte.
Hij heeft geen familie die hem op komt
zoeken in het weeshuis. Zijn vader
woont 65 km verderop en kan niet
gemakkelijk komen. De gezondheid van
Christopher is goed. Christopher groeit
langzaam maar gestaag. Hij is een blije
baby en lacht veel. Hij is nu 8 maanden
oud maar klein en dun. Hij is begonnen
met vast voedsel te eten en heeft hier
gelukkig geen problemen mee. De
verzorgers hopen dat hij nu hij vast
voedsel eet, ook wat meer zal groeien en
sterker zal worden.
De tweeling Peter en Paul zijn al bijna een jaar in het weeshuis
en nu bijna anderhalf jaar oud. Ze zijn beide goed gezond, maar
verder nogal verschillend. Paul is de kleinste en rustigste van de
twee. Hij zit en kijkt tevreden rond. Hij maakt geen onnodig
lawaai. Peter is groter en levendiger. Hij ‘loopt’ veel rond en
laat merken dat hij er is. De vader komt regelmatig op bezoek.
Hij kan nog niet zelf
voor ze zorgen,
omdat hij geen
inkomen heeft en 5
andere kinderen
waar hij voor zorgt.
Als Peter en Paul
wat groter zijn,
gaan ze wel terug
naar de vader.

Aggie Chimfwembe was één van de vrouwen van de
vrouwengroep in Mpika die we steunen met geld voor een
kredietfonds. Ik ken Aggie al ongeveer 15 jaar, ze is een
vriendin. Ze was een vrolijke, knappe meid. Ze wist over aids en
de gevaren er van. Toch raakte ze zwanger van een politieagent.
Een groep waarvan het percentage
met hiv besmet ruim boven het
gemiddelde ligt. Ze kreeg een
dochtertje in 2007. Het meisje
stierf na een paar weken,
waarschijnlijk aan aids. Sinds haar
zwangerschap wist Aggie dat ze
hiv besmet was. Ze zorgde goed
voor zichzelf; at gezond, dronk
geen alchohol. Ze hoefde nog niet
aan de aidsremmers. Vorig jaar
juli toen wij in Zambia op vakantie
waren, hebben we in Mpika een
leuke week met haar gehad. We
aten in het restaurant dat ze
opgezet had met geld van het
kredietfonds, zwommen met haar in een watervalletje en ze is
een dag bezig geweest het haar van onze dochter in te vlechten.
Een paar weken nadat we terug waren in Nederland kregen we
een berichtje dat ze was overleden aan hersenvliesontsteking.
In het ziekenhuis werd dat pas laat ontdekt. Toen waren er geen
medicijnen voorhanden. Die moesten uit Lusaka komen (600 km
verderop). Tegen de tijd dat de medicijnen arriveerden was ze al
te ziek. Ze stierf op 32-jarige leeftijd.
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