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Het transit home in Chinsali kwam met een plan om kippen te 
houden in een oude schuur die op het terrein van het transit 
home staat. Het idee was dat het houden en verkopen van 
kippen winst op kan leveren en dat geld zou gebruikt kunnen 
worden voor onverwachte uitgaven, zoals reparaties aan het huis 
en aan meubels, extra kleren voor de kinderen etc.  

De schuur die op het terrein van het transit home staat en niet in 
gebruik was, zou opgeknapt worden en omgebouwd worden tot 
kippenhok voor 300 kippen.  

Omdat het plan er goed uit zag, heeft de stichting 2000 euro 
voor de investeringen en eerste aankopen aan Chinsali gegeven. 
Met dit geld zijn zeven zakken cement en kippengaas gekocht om 
de schuur op te knappen. Verder warmtelampen, voeder- en 
drinkbakken, de eerste lading kippenvoer en de 300 kuikens. 
Omdat de elektriciteit vaak uitvalt zijn er ook houtskoolwarmers 
en houtskool aangeschaft. Eind maart was de kippenschuur klaar 
voor gebruik, en werden de eerste kuikens er in gezet. Het duurt 
zes weken om de kuikens op te laten groeien tot verkoopbare 
kippen. Op 8 mei kon begonnen worden met het verkopen van de 
kippen. Alle kippen werden binnen 3 dagen verkocht. De meeste 
wel “on credit”, dus zullen later betaald worden. Wat deze 
eerste 300 kippen hebben opgeleverd is nog niet bekend. Als het 
winstgevend is, worden binnenkort weer kuikens gekocht.  

 
De staf in Chinsali heeft foto’s genomen van het hele proces. 
Helaas lukt het ze nog niet om de foto’s naar ons te mailen. 
Deze kippenfoto komt van het internet, maar ik neem aan dat 
het er zo ongeveer uit ziet.  
Een goed initiatief van de mensen in Chinsali. 
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Er is één nieuw meisje bijgekomen in het transit home in Ndola. 
Het is Irene. Haar moeder overleed aan postnatale complicaties 
toen Irene 13 dagen oud was. Er was niemand in de familie die 
voor haar kon zorgen. Toen ze twee dagen in het transit home 
was kreeg ze hoge koorts en gaf ze over. Ze is snel naar het 

ziekenhuis gebracht. 
Daar is ze bijna twee 
weken geweest. De 
verzorgsters van het 
huis bezochten haar 
dagelijks. Ze knapte 
gelukkig op en is nu 
terug in het transit 
home. Ze eet en 
groeit goed.  
 

 
Hoewel de meeste kinderen in 
het transit home tussen de 0 
en 5 jaar oud zijn, is Metson al 
bijna 9 jaar. Hij gaat elke dag 
met veel plezier naar een 
school verderop in Ndola. Hij 
krijgt een flink lunchpakket 
mee, want hij heeft een 
goede eetlust. Hij kwam in 
september 2005 in het transit 
home. Hij was toen 1,5 jaar 
oud en zijn moeder was net 
overleden. De vader leefde toen nog wel, maar had TBC en 
overleed in 2006. Een tante beloofde om Metson te komen 
bezoeken, maar ze is nooit meer gekomen. Het lukt de staf van 

het transit home niet om de tante te lokaliseren. De staf beraad 
zich over uitplaatsing van Metson. 
 
Het bestuur van Ndola transit home is hard op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, omdat twee bestuursleden zich terug willen 
trekken om gezondheidsredenen. Nieuwe bestuursleden zijn nog 
niet gevonden; wel denken een paar mensen er over na. Het 
resultaat van de zoektocht is wel dat een aantal mensen hebben 
aangeboden om vrijwilligerswerk te doen in het transit home. 
Ook hebben een paar kerken toezeggingen gedaan om regelmatig 
voedingsmiddelen, zoals verse melk te doneren. Dat is dus mee 
meegenomen.  
 

 
Het Goede Doelenfonds voor ING 
medewerkers heeft de stichting een 
donatie toegezegd voor de ondersteuning 
van het weeshuis in Ndola. Door ING 
medewerkers kan twee keer per jaar 
worden gestemd op een goed doel waar een eigen medewerker 
bij betrokken is. Eén van onze bestuursleden werkt voor de ING.  
Ook is een donatie binnengekomen van de Dienst Landelijk 
Gebied. Na een verhuizing naar een nieuwe locatie werden 
overbleven spullen uit het oude gebouw geveild. De opbrengst 
van de veiling werd ter beschikking gesteld aan onze Stichting.  
Medewerkers van DLG en ING hartelijk dank voor jullie steun. 
 
Naast deze incidentele donaties steunt de stichting voor een 
groot deel op trouwe donateurs die maandelijks of anderszins 
regelmatig een donatie overmaken. Zonder deze trouwe steun 
kunnen wij de langlopende financiering van lopende kosten van 
de weeshuizen niet waar maken. Dank. 
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