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Het Antonella transit huis in Chinsali is dit jaar gerenoveerd en
uitgebreid met hulp van een aantal donoren uit verschillende
landen. Er is een stuk aan het huis gebouwd, zodat de kinderen
meer ruimte hebben. In 1998 was het huis gebouwd voor 8
kinderen, maar al gauw was duidelijk dat de nood hoger was en
werden er meer dan 8 kinderen opgevangen. De laatste jaren
waren er voortdurend
tussen de 15 en 20
kinderen in het huis,
waardoor het echt te
krap werd. Nu is er
voldoende ruimte voor
de kinderen en de drie
inwonende moeders. Op
de foto spelen de
kinderen in de grote
zaal van het huis.
Momenteel zijn er 19 kinderen in het huis. De laatste maanden
zijn er drie nieuw opgenomen. Dat zijn Henry, Promise en
Mary.
Henry is geboren op 26 augustus en opgenomen in het huis op 1
september. De moeder stierf bij de geboorte en de vader is

niet bekend. Henry is een gezonde baby. Familieleden van de
moeder komen hem regelmatig opzoeken.
Promise is geboren op 5 september 2015. Zijn moeder stierf in
augustus en niemand van de familie kon voor hem zorgen. Hij is
niet erg gezond. Hij eet weinig en huilt veel. Hij is onderzocht
in het ziekenhuis, maar daar konden ze de oorzaak niet vinden.
Na terugkomst uit het ziekenhuis verloor hij nog meer gewicht.
Hij is opgenomen in het ziekenhuis waar meer tests gedaan
zullen worden.
Mary is geboren in september 2016. Haar moeder stierf bij de
geboorte en Mary
werd naar het
transit huis
gebracht toen ze
één dag oud was.
De vader heeft een
licht
verstandelijke
beperking en kan
niet voor Mary
zorgen. Hij komt
wel geregeld bij Mary op bezoek. Mary is een gezond meisje.
Kafula woont sinds april in het huis. Hij oogt gezond, maar hij
groeit nauwelijks. Hij staat ook onder dokterscontrole.
Josephat kwam in juli op 2-jarige leeftijd in het huis wonen,
nadat zijn moeder aan TB was overleden. Toen hij kwam, ging
het niet goed met hem, waarschijnlijk doordat zijn moeder
tijdens haar ziekte niet goed voor hem kon zorgen. Inmiddels
is het een gezonde, vrolijke jongen geworden. De sociale
omgeving in ons huis doet hem zichtbaar goed.
Ook met de andere kinderen in Chinsali gaat het goed.

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gemeld, zijn we de steun aan
het transit home in Ndola langzaam aan het afbouwen. Gelukkig
heeft zijn er contacten met andere donoren die soms hulp
geven. In de afgelopen maanden heeft een Australisch
echtpaar gezorgd dat er een nieuw dak gelegd kon worden. De
oude asbestplaten zijn vervangen door ijzeren dakplaten. Ook
zijn er nieuwe plafonds gekomen. Het ziet er weer mooi uit en
de lekkages zijn verleden tijd.
De lokale kerk heeft voor alle bedden nieuwe muskietennetten
gedoneerd en de ramen die kapot waren gerepareerd.
Er zijn nu 15 kinderen in het huis die worden verzorgd door 6
moeders. Er zijn de afgelopen maanden 4 nieuwe kinderen
opgenomen. Shancy van 3 jaar, Joseph en Dean van 2 jaar en
Doster van 9 maanden. De moeder van Doster heeft haar bij
de werkplaats van haar vriend gedumpt, omdat hij haar niet
hielp voor het kindje te zorgen. Vervolgens is de moeder
verdwenen. De politie zoekt haar. De vriend kan niet voor
Doster zorgen en daarom verblijft ze tijdelijk in het transit
home.
Er zijn meer kinderen die tijdelijk in het huis verblijven en
waar intussen gezocht wordt naar een manier om ze terug te
plaatsen bij familie. Bijvoorbeeld Chembo van 2 jaar oud die
verloren rond liep in de compound van Chipulukusu. Na een
aantal dagen zoeken, kon de familie getraceerd worden en
werd Chembo herenigd met zijn ouders.
Blij zijn ze in Ndola dat er een goede oplossing is gekomen voor
de toekomst van Davison. Davison heeft bijna 10 jaar in het

transit huis gewoond. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar
voor Davison werd een uitzondering gemaakt. Hij kwam op 2jarige leeftijd in het transit huis wonen, omdat hij ondervoed
en uitgedroogd was. Zijn moeder was psychisch niet stabiel en
zijn vader was onbekend. Ondanks de goede voeding die hij
kreeg, was hij veel ziek. Na twee jaar werd ontdekt dat hij
sikkelcelanemie heeft. Sindsdien krijgt hij hiervoor medicijnen
waardoor het goed met hem gaat. Hij is erg slim en doet het
heel goed op school. Er was lange tijd geen familie van hem
bekend die goed voor hem kon zorgen. Nu is er een tante van
hem gevonden die in Kaoma verpleegster is in het ziekenhuis.
Zij heeft een goed inkomen en heeft toegezegd te zorgen dat
hij een goede opleiding krijgt op een privéschool in Kaoma.
Onderstaande foto van Davison is uit 2013.

Met uw steun kunnen we meer kinderen zoals Davison een
goede toekomst geven.
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