
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 35, september 2015 
(geschreven door Marleen Kramer) 
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Door een speciale donatie konden we 2000 euro extra overmaken naar 
Chinsali om het kippenproject uit te breiden. Dat kippenproject was in 
2012 opgezet. Zie hierover Nieuwsbrief 26 van juli 2012. Er worden 300 
eendagskuikens grootgebracht tot ze na ongeveer 6 weken verkocht 
worden. Perpetua, de coördinator van de activiteiten in Chinsali, wilde 
het project graag uitbreiden om te proberen het rendement groter te 
maken. Het kippenproject is zodanig uitgebreid dat er nu 500 kuikens 
grootgebracht kunnen worden. Er zijn extra voer- en drinkbakken 
gekocht; laarzen en scheppen voor de werkers en extra kippenvoer.  
Hoewel er wel inkomen uit het project komt, zijn er ook veel 
uitdagingen om het goed te laten verlopen. De meeste benodigdheden, 
zelfs de eendagskuikens moeten uit een ander district komen. Dat 
betekent hoge transportkosten en gestreste kuikens waardoor in de 
eerste dagen de sterfte vrij groot is. Ook is de prijs van kippenvoer 

omhoog gegaan, 
zonder dat de prijs van 
de kippen omhoog kan, 
in verband met de 
concurrentie. 
Maar toch levert het 
project extra inkomen 
op en ook eiwitten 
voor de mensen in 
Chinsali en de kinderen 
in het transit home. 
Bovendien hebben 
twee jongemannen 
werk met een 
inkomen.  

 
 

 
 
 
Er zijn nu 11 kinderen in het 
transit home in Chinsali.  
Nkweto is teruggeplaatst bij 
familie. Ze was in het transit 
home geplaatst op 4 december 
2010, direct na haar geboorte. 
Haar moeder stierf in het 
kraambed en de vader was niet 
bekend.  Ze is nu vier jaar. De 
familieleden van de moeder 
hebben haar opgehaald om 
voor haar te zorgen.  
Christopher is geplaatst bij zijn 
grootvader. Die heeft 
voldoende geld en omdat Christopher nu 4 jaar is en een sterke jongen, 
kon hij bij zijn grootvader gaan wonen. De grootvader kwam hem al 
langere tijd in het transit home opzoeken. De moeder van Christopher 
was bij zijn geboorte gestorven en de vader kon niet voor hem zorgen.  
 
Helaas zijn er ook twee kinderen overleden. Astrida was 25 augustus 
2014 opgenomen in het transit home. Ze was toen 2 weken oud. Ze was 
een zwak meisje dat vaak ziek was. In het ziekenhuis ontdekte ze pas 
laat dat ze besmet was met het hiv-virus. Ze kreeg zweren in haar 
mondje en longontsteking. Hoewel ze toen al aidsremmers kreeg, stierf 
ze toch op 21 juni. Beatrice stierf op 27 mei 2015 op de leeftijd van 1,5 
jaar aan een acute longontsteking. Hoewel ze medische zorg kreeg, 

overleed ze in het ziekenhuis.  
 
In het weeshuis verblijven nu 
Hellen en Joseph (beide 9 
maanden), Pascaline, Moses en 
Elias (allen 1 jaar)  Delux en 
Harriet (2 jaar), Ignatius en 
Faless (4 jaar) en  Lawrence en 
Esther (beide 5 jaar). Met hen 
allen gaat het goed. 
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In maart waren er 13 kinderen in het transit home. Inmiddels zijn 
Brenda, Steven, Ruben en Precious teruggeplaatst bij familie.  

Muwowo, Taonga, Agnes, 
Franco, Naomi, Francis, 
Douglas en Florence zijn 
nieuw.   
 
De nieuwe kinderen zijn 
gebracht door 
maatschappelijk werkers. 
Muwowo zwierf op straat in 
Ndola. Er moet nog uitgezocht 
worden of hij familie heeft.  
 
Taonga, Agnes en Franco (4,5 
en 6 jaar) zijn uit hetzelfde 
gezin. De maatschappelijk 
werker vond deze kinderen 

verwaarloosd in de compound. De moeder is alcoholiste.  
 
De moeder van Naomi is ongetrouwd en heeft nog 4 kinderen. Ze 
verkoopt groenten op de markt, maar kan hiermee niet in het 
levensonderhoud van alle 5 kinderen voorzien. Naomi is tijdelijk in het 
weeshuis opgenomen om te zorgen dat ze niet ondervoed raakt. 
Ondertussen wordt gezocht naar een oplossing om de moeder te helpen 
voor alle kinderen te kunnen zorgen. 
 
Ook Douglas en Florence (3 en 2 jaar) zijn kinderen van een 
alleenstaande moeder die te weinig inkomen heeft om voor de kinderen 
te zorgen. De kinderen verblijven tijdelijk in het transit home totdat 
een oplossing is gevonden. 
 
Kenneth woont sinds een paar maanden 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. Echter inmiddels is ontdekt dat Kenneth besmet is met het 
hiv-virus. Hij krijgt nu medicijnen. Met zijn moeder gaat het niet beter, 
eerder slechter. Voorlopig kunnen ze niet naar huis.  

 
 
 
Marja en André waren met hun 
kinderen, Bram en Avon, op 
vakantie in Zambia. Avon is in 
Zambia geboren en door Marja en 
André geadopteerd. Het gezin 
bezocht het transit home en bracht 
kadootjes mee voor de kinderen. Zo 
zal het ‘loomen’ in Zambia ook een 
rage worden…. 
 
 
 

 Van het ING Goede Doelenfonds heeft de stichting een donatie 
ontvangen voor de ondersteuning van het weeshuis in Chinsali. Dit 
is mede te danken aan de grote hoeveelheid stemmen die door de 
personeelsleden van ING op dit project zijn uitgebracht.  

 Door de donatie van de Oecumenische Liturgiegroep “de Kempen” 
in Eersel kon het kippenproject in Chinsali uitgebreid worden. 

 Ter gelegenheid van een 95ste verjaardag werd een donatie 
overgemaakt.  

 In plaats van kado's werden de 
gasten op het “nieuwe-huis-
feest” van Manon en Martin 
gevraagd een donatie te geven 
voor onze stichting. Dit leverde 
een mooi bedrag op.  

Ook kregen we weer vele donaties 
binnen van onze trouwe donateurs.  
Jullie donaties maken het mogelijk 
deze kinderen in Zambia een 
toekomst te geven.  
 

 


