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De resultaten over het eerste volle jaar dat Stichting Lang leve het
Zambiaanse kind bestaat zijn boven verwachting goed geworden.
De Stichting heeft dank zij uw donaties een grote bijdrage kunnen
leveren aan de continuïteit van het weeshuis in Ndola. Het
volledige jaarverslag kunt u via de website, e-mail of postadres
opvragen. Wij danken u allen voor de bijdrage die u aan dit
fantastische resultaat heeft geleverd.
In januari 2006 was de penningmeester van het bestuur van het
weeshuis, tevens ons contactpersoon in Zambia, Yvonne Powell in
Nederland op bezoek, omdat ze een zoon van haar hier woont. We
konden de gelegenheid natuurlijk niet voorbij laten gaan om haar
te ontmoeten. Ze bezocht de
bestuursleden Hans en Marleen in
Wageningen. Op de foto staat ze
met haar zoon en de kinderen van
Hans en Marleen. Ze vertelde over
de laatste ontwikkelingen in het
weeshuis en bracht nieuwe foto’s
van de kinderen mee. Het bestuur
en het management van het
weeshuis is erg blij met de steun
van de Stichting in 2005 en hoopt
dat ze op een lange samenwerking
kunnen rekenen. De Stichting kon
haar verrassen met de mededeling
dat € 1000,-- overgemaakt zal
worden voor de koop van hard
benodigde nieuwe metalen bedjes. Een deel van de huidige houten
bedjes staat op instorten en zijn gevaarlijk voor de kinderen door
uitstekende splinters. Het geld voor de bedjes is voor de helft
gedoneerd door de Lions Club Wqgeningen, de andere helft door
Lions Club Nederland.

De kinderen in het weeshuis
Hoewel het met de meeste kinderen in het weeshuis goed gaat,
is er ook triest nieuws. In de afgelopen maanden zijn twee
kinderen overleden: Joshua en Natasha.
Joshua, waarover we in de vorige Nieuwsbrief al iets vertelden
was al ziek vanaf dat hij in het weeshuis kwam wonen. Zijn
moeder was al overleden aan AIDS. Zijn vader leeft nog, maar is
ook ziek. De staf van het weeshuis
wilde Joshua al direct laten
onderzoeken op het Hiv-virus, maar
aanvankelijk weigerde de vader. Als
een ouder kind nog leeft, kan de test
niet gedaan worden zonder diens
toestemming. Pas in december stemde
zijn vader in. De test was positief en
Joshua kreeg meteen AIDS-remmende
medicijnen. Hij werd echter steeds
zieker en is hij op 5 februari 2006
gestorven. Waarschijnlijk was hij al te
ziek, waardoor hij niet meer goed op
de medicijnen kon reageren. De foto van Joshua is in november
2005 genomen.
Natasha is geboren op 23 augustus 2005. Haar moeder overleed
bij haar geboorte. Op 2 januari 2006 kreeg ze malaria. In de
avond werd ze erg ziek. Het lukte de staf van het weeshuis
echter niet om op tijd vervoer te regelen om haar naar het
ziekenhuis te brengen. Ze stierf ’s nachts.
Gelukkig gaat het met veel
kinderen wel goed.
Bijvoorbeeld met David. David
is een vondeling, geboren op
21 april 2005. Hij werd
opgenomen in het weeshuis op
24 mei 2005. Hij is een
gezonde jongen. In januari

2006 is hij bij pleegouders geplaatst. Waarschijnlijk zal hij door
deze mensen geadopteerd worden. Dit Zambiaanse echtpaar
heeft al kind dat ook geadopteerd is uit het weeshuis. Hij zal dus
waarschijnlijk een goed thuis krijgen.
Kabwe heeft een moeder met een verstandelijke handicap die
niet voor hem kan zorgen. De vader is niet bekend. Hij is
geboren op 1 januari 2005 en opgenomen in het weeshuis op 20
januari 2005. Hij heeft een grootmoeder die hem soms komt
opzoeken.
James heeft alleen nog een opa van 75 jaar die niet voor hem
kan zorgen. De opa komt wel op bezoek. James is geboren op 15
juni 2002 en in het weeshuis opgenomen op 31 oktober 2002,
nadat zijn moeder overleed. Hij ontwikkelt zich goed.
Agnes is de oudste in het weeshuis. Ze
is geboren op 15 oktober 2001 en
opgenomen in het weeshuis op 11 juli
2002. Haar moeder is overleden, van
de vader is niets bekend. Agnes heeft
een tweelingbroer, Clement, die gelijk
met haar in het weeshuis was
opgenomen. Toen hij 2 jaar was, kon
hij bij een oudtante geplaatst worden.
Nu is die oudtante echter ook erg ziek
geworden en is Clement sinds januari
2006 weer in het weeshuis.
Donaties
Ook in deze periode hebben we weer een aantal
noemenswaardige donaties ontvangen. Onder andere van
Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer uit de inkomsten van de
Wereldwinkel, nogmaals een donatie van de Nederlandse
Protestantse Bond van Bennekom en Renkum, en zoals reeds
vermeld van de Lions Club Wageningen en de Lions Club
Nederland. Daarnaast zijn er, vooral ook rond de kerstdagen,
veel donaties van particulieren binnengekomen. Wij zijn erg
gelukkig met deze giften.

Kaarten

We hebben nog steeds 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 een briefje naar
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen.
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