
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 31, december 2013 
(geschreven door Marleen Kramer) 

 

  
 
 
.  
De vorige keer is veel geschreven over Ndola en Kabwe, omdat Bart 
daar op bezoek was geweest. Het Transit home Chinsali ligt in een 
uithoek van het land en ver van de hoofdstad verwijderd. Daarom was 
Bart daar niet op bezoek geweest. In deze nieuwsbrief daarom wat 
uitgebreider over de kinderen in Chinsali. 
 
In het tranist home in Chinsali zijn de afgelopen maanden vier kinderen 
bijgekomen; twee meisjes en twee jongens. Er wonen nu in totaal 18 
kinderen; elf jongens en zeven meisjes. Van de vier baby’s die nieuw 
zijn binnengekomen waren er twee, Catherine en Joan, ernstig 
ondervoed.  

 
Catherine is één jaar en 10 maanden. 
Haar moeder overleed een dag na de 
bevalling. Haar vader had meer kinderen 
te verzorgen. Toen ze ongeveer een jaar 
was, werd ze opgenomen in het 
‘dagopvang programma’ van Chinsali. In 
dit programma worden kinderen die 
ondervoed zijn dagelijks voorzien van 
melk en eiwitrijke pap. Ze worden 
overdag opgevangen in een soort 
kinderopvang. Catherine werd dus al in de 
gaten gehouden. Ze was ook vaak ziek en 
haar groei liep achter. Eind december 
overleed haar vader. Een oude 

grootmoeder heeft haar nog even in huis genomen, maar dat ging niet 
goed. Daarom woont ze nu in het transit huis. De grootmoeder komt 
haar regelmatig opzoeken.  

Joan is tien maanden oud en was ook 
ondervoed toen ze in het transit home kwam. 
Ze blijft erg klein voor haar leeftijd. Ze heeft 
in de afgelopen maanden een keer in het 
ziekenhuis gelegen met malaria en gaf veel 
over. Nu krijgt ze wat meer eetlust. Nadat 
haar grootmoeder haar bij het tranist huis 
gebracht heeft, heeft geen van haar 
familieleden zich laten zien.   
 
 
Ook nieuw 

in het huis is Delux. Hij werd 
gebracht toen hij slechts enkele 
weken oud was. Zijn grootmoeder 
kwam hem brengen. De moeder 
heeft psychiatrische problemen en 
wilde of kon het kind geen 
borstvoeding geven. Niemand in de 
familie kan voor het kind zorgen. Hij 
groeit goed en is een vrolijke baby.  
 

Ook Luckson is gebracht door zijn 
grootmoeder. De moeder overleed 
kort na de geboorte van Luckson. 
Luckson is vaak ziek. Hij moet 
binnenkort geopereerd worden aan 
een hernia. De grootmoeder komt 
vaak langs om hem even te zien.  

 
Mercy (bijna 6) gaat naar de pre-
school van de katholieke kerk. Ze 
heeft daar veel plezier met haar 
vrienden. Ze is gezond, vrolijk en 
helpt soms mee bij het huishouden.  
 
Thomas (9) was eerder in het transit 
home. Hij verbleef toen een tijdje in 
een pleeggezin, maar dat ging niet 
goed. Het pleeggezin bracht hem 
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terug naar zijn eigen familie, maar zijn ouders zijn overleden, dus zijn 
oudste zus had de zorg van haar broertjes en zusjes op zich genomen. 
Die kon er niet nog een kind bij hebben. Daarom is hij weer 
teruggekomen naar het transit huis en gaat hij 
van hier uit naar de vierde klas van de 
gemeenschapsschool. Hij doet het goed in de 
klas.  
 
Christopher (3,5) heeft er lang over gedaan om 
te leren lopen. Het leek of zijn benen wat 
zwak waren. Nu loopt hij en rent met veel 
plezier rond. Er zijn geen familieleden die hem 
komen bezoeken. 

 
Mulenga is één jaar 
oud en was ondervoed toen ze in het huis 
aankwam. Nu gaat het goed met haar, ze eet 
goed. Haar vader komt haar regelmatig 
opzoeken. Onlangs kreeg Mulenga plekken op 
haar benen, die vervolgens open wonden 
werden. Ze is hiervoor in het ziekenhuis 
behandeld en nu gaat het weer goed met 
haar.  
 
Teddy (5) is een 
heel vriendelijke 
jongen. Hij is 
gezond en vrolijk. 

Hij heeft geen 
familieleden die 
hem komen 
opzoeken.  
 
De ouders van 
Peter Chanda (4) 
zijn beide overleden. Zijn vader al voor zijn 
geboorte en zijn moeder niet lang na zijn 
geboorte. Beide hadden aids. Peter krijgt 
medicijnen en het gaat nu veel beter met 
hem.  
 

Harriet is zeven maanden oud. Haar moeder 
had psychische problemen en kon het meisje 
geen borstvoeding geven. Ze liet het kind 
achter bij de grootmoeder. De grootmoeder 
bracht het meisje naar het transit home en 
daar gaat het nu erg goed met haar.  

 
Lawrence (3,5), Peter (4), Ignatius (2,5) en 
Nkwento (3) en de tweeling Peter en Paul (4,5) 

zijn allen gezonde, vrolijke kinderen die graag met de andere kinderen 
spelen. Ze eten goed en ontwikkelen zich normaal.  
En dan is er nog Mulenga (15). Het meisje dat op het speciaal onderwijs 
zit en alleen in de vakanties in het transit huis komt. 
 
Het huis dat gebouwd is voor 10 kinderen zit dus propvol. 
 

Wij danken u, onze donateurs, voor de giften die wij in 2013 
ontvangen hebben. Wij wensen u allen heel gezellige feestdagen 
en een gelukkig 2014. 
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