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Het is nog niet gelukt een nieuwe directrice voor het transit 
home in Ndola te vinden. In de tussentijd helpt een bestuurlid 
vrijwillig in het weeshuis en zijn de kinderen die uitgeplaatst 
konden worden uitgeplaatst. Het transit home neemt even geen 
kinderen op. We hopen dat dit snel is opgelost.  
We hebben inmiddels wel meer informatie gekregen over de 
uitgeplaatste kinderen. 
 
Walusungu is geplaatst in een 
Engels gezin woonachtig in 
Lusaka. Dit gezin zal Walusungu 
adopteren. Het papierwerk moet 
nog gedaan worden. 

Ook Favour is uitgeplaatst bij 
een echtpaar dat haar gaat 
adopteren. Het is een 
Zambiaans echtpaar dat in 
Kabwe woont. Dit echtpaar is 
anderhalf jaar getrouwd, maar 
de vrouw is nog niet zwanger 

geraakt. Ze willen graag meerdere kinderen en daarom gaan ze 
nu kinderen adopteren. Favour is de eerste en mogelijk worden 
er later meer kinderen bij dit echtpaar geplaatst.  

 
Misschien kan Chipo daar straks ook heen. Chipo zou al eerder 
geadopteerd worden door een 
Zambiaans echtpaar. Echter 
de vrouw werd erg ziek en de 
adoptie kon niet doorgaan. 
Inmiddels zit Chipo al 5 jaar 
In het transit home en is ze 
een gezonde, vrolijke meid 
die het goed doet in de 
kleuterklas. 
 

 
Kabwe is in huis genomen door 
een tante die in Katoko  
compound in Ndola woont. Het 
bestuur van het weeshuis kan 
hier makkelijk heen om te 
kijken of het goed met Kabwe 
gaat. De tante heeft financiële 
hulp gevraagd, zodat Kabwe 
naar school kan. 

Mwelwa is uitgeplaatst naar zijn grootmoeder. Die woont op een 
boerderij buiten Ndola.  
Gloria is uitgeplaatst naar een oom in Kawama compound in 
Ndola. Deze oom zal zorgen dat ze naar school kan. 
 

 
 
Chinsali probeert op allerlei manieren zelf inkomen te vergaren, 
maar dat is niet gemakkelijk. Het gemeenschapcomité kwam met 
het idee om slachtkippen te gaan houden in de oude schuur bij 
het transit home. Daar kunnen 200 kippen in gehouden worden. 
Het is niet zo eenvoudig, want de eendagskuikens moeten uit 
Mpika komen. Dat is 170 km van Chinsali gelegen. Kippenvoer is 
gelukkig wel in Chinsali te krijgen.  
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De kippen moeten warm gehouden worden met warme lampen 
die elektriciteit gebruiken, maar de elektriciteit is in Chinsali erg 
onbetrouwbaar. 
Daarom moet er ook 
altijd houtskool 
aanwezig zijn. Het 
comité is nog aan het 
berekenen of het wel 
echt een goede manier 
is om inkomen te 
genereren.  
Misschien is legkippen 
houden beter… 
 
Helaas is er in Chinsali een kindje overleden. Het is Memory. 
Memory was geboren op 8 september 2008. Haar tweelingzusje 
stierf met haar moeder vlak na de geboorte van Memory. Haar 
vader bracht haar naar het transit home en kwam haar geregeld 
bezoeken. Het zou niet lang meer duren, voordat Memory naar 
haar vader terug zou kunnen. In juli toen Memory ziek was, werd 
ze direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd 
dat ze malaria had en bloedarmoede. De medicijnen sloegen niet 
aan. Na drie dagen in het ziekenhuis stierf ze. 
 
Met de andere kinderen gaat het 
goed. Met Richer bijvoorbeeld. Zij is 
geboren op 19 november 2007. Haar 
moeder stierf toen Richer drie 
maanden was. De vader heeft zes 
andere kinderen en kon niet voor 
Richer zorgen. Richer is opgegroeid 
tot een vrolijk meisje dat veel lacht 
en erg behulpzaam is. Haar oudere broers en zussen komen soms 
langs. Misschien gaat ze binnenkort terug naar haar familie. Ze 
heeft een hiv-test gehad en is gelukkig hiv-negatief. 
 
 

 
Mercy is geboren op 9 mei 2008. Ze is goed gegroeid en kan 
eigenlijk terug naar haar familie. Toen een comitélid bij de 
familie ging kijken, bleek het daar echter helemaal niet goed te 

gaan. De broertjes en zusjes 
van Mercy leven in extreme 
armoede en zijn deels 
ondervoed. De vader was net 
terug uit de gevangenis, waar 
hij zat voor doodslag. Mercy 
blijft nu in ieder geval wat 
langer in het transit home en 
het comité zal het gezin in de 
gaten houden.  
 

 
De moeder van Teddy stierf toen hij 
twee weken oud was. Hij werd naar 
het transit home gebracht door een 
tante. Zijn vader komt soms op 
bezoek. Hij is geboren op 7 september 
2010. Hoewel Teddy goed eet, groeit 
hij niet goed. Hij blijft erg zwak. In het 
ziekenhuis hebben ze verschillende 
onderzoeken gedaan. In mei is daar 
uitgekomen dat Teddy hartproblemen 
heeft. De familie is hierover 
geïnformeerd en het advies was om 
hem mee naar de hoofdstad te nemen, zodat een specialist naar 
hem kan kijken. De familie heeft Teddy inmiddels uit het transit 
home opgehaald om hem mee te nemen naar Lusaka voor 
gespecialiseerde onderzoeken. 
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