
	  

 
 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 34, maart 2015 

(geschreven door Marleen Kramer 
 

Nu het Benefietfeest achter de rug is, ga ik in deze Nieuwsbrief de 
weeshuizen weer eens langs om te vertellen hoe het met de kinderen 
is. 
 
 
.  
 
 
De laatste keer dat ik over de kinderen in Chinsali schreef was 
december 2013. Het huis zat toen propvol met 18 kinderen.  
Dat kon niet zo blijven. Afgelopen jaar is veel moeite gedaan om 12 
kinderen ouder dan 4 jaar terug te plaatsen in familie. Dat is gelukt.  
Zo konden er weer 7 nieuwe kwetsbare, kleine kinderen geplaatst 
worden.  
 
Joan, Catherine, Mary, 
Teddy, Peter Chewe, 
Peter Chilufya, Paul, 
Peter Kangwa, Mercy, 
Thomas en Emmanuel 
zijn allen 
teruggeplaatst naar 
familie. De kinderen 
worden nog wel in de 
gaten gehouden en 
waar nodig krijgt de 
familie ondersteuning.  
 
Nieuw zijn Pascalina, 
Elias, Moses, Beatrice, 
Esther en Hellen.  
 

Pascalina is geboren op 17 mei 2014. In het begin was ze zwak en had 
huidirritaties, maar na een medische check up en behandeling is ze nu 
een gezonde baby die goed eet en nieuwsgierig de wereld in kijkt.  
Esther is drie jaar oud. Ze is goed gezond en houdt van spelletjes.  
De tweeling Elias en Moses is geboren op 10 oktober 2014 in een 
gezondheidskliniek. De moeder stierf bij de geboorte. Elias is kleiner en 
zwakker dan Moses, Hij krijgt een speciaal dieet om sterker te worden. 
 
Ook de moeder van Beatrice stierf bij haar geboorte. De vader is niet 
bekend. Beatrice groeit goed en huilt weinig. Ze huilt alleen als ze 
honger heeft.  
Hellen is op 21 december 2014 in het huis opgenomen. Ze schrikt snel 
als ze lawaai hoort. De familieleden komen haar maandelijks opzoeken.  
 
Emmanuel heeft korte tijd in het transit home verbleven, maar kon al 
snel weer terug naar familie. Emmanuel is een 6-jarige jongen die 
verbleef bij zijn 
grootouders. Beide 
grootouders waren echter 
ziek en Emmanuel was 
ondervoed. Hij is tijdelijk 
opgenomen in het huis, 
hoewel hij eigenlijk te 
oud was. Hij heeft een 
paar maanden goede 
voeding gehad, zodat hij 
aan kon sterken. Hij is op 
de gemeenschapsschool 
geplaatst waar hij ook 
een maaltijd per dag 
krijgt. Na twee maanden 
is hij teruggegaan naar zijn grootouders.  
 
Een afvaardiging van het ministerie van Gender en Child Development  
in Zambia kwam op bezoek bij het transit home en was onder de 
indruk. Ze gaf een donatie van € 1.300. Het departement van sociale 
zaken heeft toegestemd met het voorstel van het transit home om de 
kinderen die uit het transit home ontslagen worden onder het 
steunprogramma voor kwetsbare mensen te plaatsen, zodat de families 
waarin ze teruggeplaatst worden in de gaten gehouden worden en 
steun kunnen krijgen als dat nodig is. 
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In Ndola zijn ook wat verschuivingen. Er zijn nu 13 kinderen. Nieuw zijn 
Brenda, Judith, Kenneth, Reuben, Gift en Billy. Gebleven zijn Davison, 
Metson, Lucia, Elvis, Precious, Stephen en Shadreck. Drie kinderen zijn 
uitgestroomd. Ignatius kon terug naar zijn moeder die nu uit de 
gevangenis is. Harrison is teruggeplaatst bij familieleden en Andrew is 
geadopteerd door een familie in Ndola.  
 
 
Brenda is augustus 2014 
gebracht door een 
maatschappelijk werker. 
Haar moeder hertrouwde, 
maar de stiefvader wil 
niet voor Brenda zorgen. 
Omdat het zowel bij haar 
vader als moeder niet 
goed was, besloot Brenda 
op straat rond te gaan 
zwerven. Ze blijft nu in 
het transit home en gaat 
vanuit hier naar school 
totdat het bij een 
familielid weer goed voor haar is. 
 
Judith is twee jaar en woonde alleen met haar broer en zus nadat 
beide ouders waren overleden. De oudste is 8 jaar. De kinderen werden 
gevonden door een maatschappelijk werker die Judith naar het transit 
home bracht en bezig is een oplossing te zoeken voor de andere twee 
kinderen.   
 
Kenneth woont tijdelijk in het transit home. Hij is vier jaar. Hij was 
met zijn moeder op bezoek in Ndola toen zijn moeder slecht nieuws 
ontving. De moeder stortte in en werd opgenomen in het ziekenhuis. 
Kenneth blijft in het transit home tot zijn moeder weer naar huis kan. 
 
Reuben is elf jaar oud en eigenlijk veel te oud voor het transit home. 
Zijn ouders zijn overleden en hij woonde bij een oom. Deze oom 
behandelde hem echter zo slecht dat hij weggelopen is en op straat 

rond ging zwerven. Hij werd tijdelijk geplaatst in het transit home tot 
een andere oplossing gevonden zou worden. Echter toen bleek bij een 
medische controle dat hij hiv-positief is. Hij blijft nog een tijdje in het 
weeshuis, zodat de medicijnen goed ingesteld kunnen worden en hij 
gewend raakt aan zijn hiv-besmetting. Hij moet leren  daar mee om te 
gaan en zijn medicijnen op tijd in te nemen.  Ook moet een goede plek 
voor hem gevonden worden. 

 
Gift is twee jaar oud. Zijn 
moeder kan niet voor hem 
zorgen, omdat ze psychische 
problemen heeft en 
opgenomen is in een 
psychiatrisch ziekenhuis. 
Daar kon Gift niet blijven. 
Hij blijft tot er een plekje bij 
familie voor hem gevonden 
word. 
 
Ook de moeder van de 
tweejarige Elvis kan door 
psychische problemen niet 
voor hem zorgen. Ze komt 
hem wel regelmatig 
bezoeken. Elvis is erg druk en 
rent altijd rond. Hij maakt 
vaak dingen kapot door zijn 
activiteiten.  

 
Alle kinderen worden goed verzorgd door de verzorgsters in de twee 
transit homes. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door u als donateurs. 
 
 
Het jaarverslag 2014 is klaar en kunt u lezen op de website.  
 

 


