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Ruim € 2500,- extra opbrengst een aantal nieuwe donateurs en media
aandacht heeft het Benefietfeest opgeleverd. Daarmee kunnen we
zeker zeggen dat het feest geslaagd is. Ook hebben ongeveer 80
mensen zich uitstekend vermaakt tijdens het feest in de Wilde Wereld
waar lekkere muziek werd gedraaid door DJ Saint Peter, nadat Hans
Konig van het bestuur een korte schets had gegeven van de
geschiedenis van de stichting, de projecten die gesteund werden en
worden en een dankwoord had voor iedereen die op wat voor manier
dan ook bij de stichting betrokken is of is geweest. Een doorlopende
presentatie van vrolijke Zambiaanse kinderen en beelden van de
verschillende projecten die gesteund worden, bleef de aanwezigen in
Zambiaanse sferen houden. Alle mensen die aanwezig waren, een
(extra) donatie gedaan hebben of op een andere manier het
Benefietfeest hebben gesteund, danken wij hartelijk.
Doordat de Wilde Wereld de
zaal gratis ter beschikking
had gesteld en ook de DJ, de
mensen achter de bar en de
lichttechnicus vrijwillig
meehielpen het feest tot
een succes te maken en we
bovendien de winst op de
drankverkoop ook kregen,
waren er voor het feest
totaal geen overheadkosten
en kan alle opbrengst voor
100% naar de kinderen in
Zambia gaan.

Een deel van de extra opbrengst van het Benefietfeest gaat naar de
projecten van Amalia in Kabwe. In eerdere Nieuwsbrieven is geschreven
over Amalia, een inmiddels 73-jarige Italiaanse lekenmissionaris die
sinds 1970 in Zambia woont en werkt met de minstbedeelden op het
platteland en in de compounds bij de steden. In Kabwe heeft zij
verschillende projecten in Makululu, een arme wijk aan de rand van de
stad. Zo is zij een ‘pre-school’ gestart. In deze arme wijk gaan weinig
kinderen naar school,
omdat de ouders denken
het niet te kunnen
betalen of het niet
belangrijk voor hun
kinderen vinden en de
kinderen liever zien
helpen in huis of op de
akker. Door de school
heel laagdrempelig te
maken, worden kinderen
gemotiveerd om vanuit
deze school door te
stromen naar het
reguliere onderwijs. Er zijn nu 90 kinderen geregistreerd. Twee keer
per week krijgen de kinderen warme rijst en soja pap. Twee leraren en
twee assistenten geven de kinderen les. Het is de bedoeling dat de
ouders een bijdrage geven om de leraren te betalen, maar dit lukt
(nog) niet. Daarom haalt Amalia het geld voor de leraren zelf bij
elkaar.
Sinds 2011 wordt gebouwd aan een multifunctionele hal die zowel als
school als voor allerlei andere activiteiten gebruikt kan worden. Nu
worden de kerk en een klein bijgebouwtje gebruikt als klaslokaal.
Steeds als er geld is, wordt de nieuwe hal een stukje verder gebouwd.
Schoolgeld project
Door aids zijn er veel wezen en kinderen die niet in een goed gezin
wonen, maar bij grootouders die een groot hart hebben, maar eigenlijk
niet genoeg hebben om voor de kleinkinderen te kunnen zorgen, laat
staan ze naar school te laten gaan. Voor deze kinderen heeft Amalia
een project zodat ze toch naar school kunnen gaan. De kosten per kind
voor de basisschool zijn ongeveer 15 tot 20 euro per jaar. Dit dekt het

schoolgeld, uniform en schoolbenodigheden zoals schriften en pennen.
Voor de middelbare school is het schoolgeld meer en kost een
schooljaar tussen de 100 en 200 euro, afhankelijk van de school.
Amalia betaalde in 2014 voor 304 kinderen (waarvan 161 meisjes) de
lagere schoolkosten en voor
70 kinderen (waarvan 36
meisjes) de middelbare
school. Als ze meer geld uit
donaties krijgt, kan ze meer
kinderen naar school laten
gaan.

activiteiten. Amalia kan dus altijd geld gebruiken en het komt altijd
ten goede aan de meest kwetsbare kinderen in Zambia. Toen ik haar
vroeg waar ze dit geld aan wilde besteden, liet ze weten dat ze het
geld het liefst wil gebruiken voor een nieuwe auto. De rode Toyata is
15 jaar oud en begint ernstige gebreken te vertonen. Al haar projecten
zijn in de compound 5 km bij haar huis vandaan. De auto wordt altijd
gebruikt om mensen mee te nemen, naar het ziekenhuis te brengen,
eten naar de school te brengen etc. Zonder auto kan het werk niet door
gaan. Dat is dus een goede investering.

Gehandicapte kinderen
Ook voor gehandicapten
doet ze veel. Zo brengt ze 5
kinderen wekelijks naar het
ziekenhuis voor
fysiotherapie. Zoals Grace
die TBC in haar botten heeft en alleen in een rolstoel zat. Door de
fysiotherapie kan ze nu weer een beetje lopen en ze gaat nu ook naar
school. De jonge vrouw Given is verlamd en Amalia vond haar in een
huis dat op instorten stond. Met de hulp van vrijwilligers is het huis
opgeknapt en zit ze er veel beter bij. In Kabwe is een school voor dove
en blinde kinderen en ook een school voor kinderen met
leermoeilijkheden, maar het is moeilijk voor kinderen om daar te
komen en daarom ging niemand uit de wijk naar die scholen. Amalia
zorgt nu dat een aantal kinderen daar naar school gaan.
Ook regelt ze rolstoelen en andere hulpmiddelen, zodat mensen zoveel
mogelijk aan het
normale leven en
school deel kunnen
nemen.

Na het Benefietfeest hebben we al weer bijzondere donaties
ontvangen. Arcadis, advies- en ingenieursonderneming doneerde de
opbrengst van de verkoop van afgeschreven laptops aan het eigen
personeel. De Oecumenische Liturgiegroep “de Kempen” in Eersel
doneert de opbrengst van de advent- en kerstaktie in zijn geheel aan
de stichting. Deze en alle andere donateurs wensen wij heel prettige
feestdagen en een heel goed 2015. Wij hopen ook dan weer op uw
steun te mogen rekenen.

Amalia woont met twee
Zambiaanse jonge
vrouwen; Joyce en
Presencia. Ze proberen
ook zelf inkomen te
genereren o.a. door
een kippenproject,
maar dit is lang niet
genoeg voor alle
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