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Bezoek aan het weeshuis
Hans Konig en Marleen Kramer zijn met hun kinderen Bart, Dorien
en Maaike tijdens hun vakantie in Zambia op bezoek geweest bij
het weeshuis en vertellen hier hun verhaal:
Het was heel erg leuk om bij het weeshuis op bezoek te zijn. De
kinderen zaten netjes aangekleed op ons te wachten en kwamen
direct naar ons toe toen we binnenkwamen. Bart, Dorien en
Maaike speelden al snel met de kinderen.

Wij hadden de tijd om rustig rond te
kijken en met de directrice en de
verzorgsters te praten. Het weeshuis
zag er netjes en schoon uit. De nieuwe
bedjes waren in gebruik genomen en
zagen er mooi en vrolijk uit.
’s Avonds konden we kennismaken met
het bestuur. Het bestuur is
een enthousiaste groep mensen,
waarvan enkele zelf één of meer
kinderen uit het weeshuis geadopteerd
hebben. Met weinig middelen maken

zij er het beste van. We bespraken hun plannen en wensen voor
het weeshuis. Als het geld dat ze ontvangen van onze Stichting de
komende jaren constant blijft, kunnen ze de volledige capaciteit
van het huis weer gaan benutten. Dat betekent dat er maximaal 30
kinderen opgevangen
kunnen worden. Op het
moment zijn er 16
kinderen in het weeshuis
opgenomen.
Op de foto het bestuur van
het weeshuis. V.l.n.r.
Yvonne Powell (penningmeester), Gilbert Mubanga
(secretaris), Freadah
Mufonka (voorzitter), Sarah
Longa (directrice), Margret
Shaw, Mary Zambezi en
Nirmal Shaw.
Nieuwe bedjes
In de vorige Nieuwsbrief konden we al melden dat de Lions Club
Wageningen samen met de Lions Club Nederland € 1000,- hadden
gedoneerd om de oude houten bedjes te vervangen door nieuwe
metalen bedjes. Wij konden het resultaat zien. Er stonden in
totaal 12 nieuwe, fleurige bedjes. Geen splinters en ander
gevaar dus meer voor de kinderen.

Kinderen
Gelukkig zijn er in deze periode geen kinderen overleden. Er zijn
wel een aantal nieuwe kinderen opgenomen. In totaal zijn er nu
16 kinderen in het weeshuis: Agnes en haar tweelingbroer
Clement, James, Temwani, Camilla, Catherine, Nelly en haar
tweelingzus Lucy, Bessy, Madison, Nkonde, Davison, Kabwe
Musonda, Gloria, Mwelwa en Kunda.
Temwani is 23 juni 2006 geboren en 28 juni 2006 in het weeshuis
opgenomen. Haar moeder stief aan een bloeding na de geboorte
van Temwani en de vader is niet bekend.
De moeder was besmet met HIV. Temwani
is door een neef van de moeder naar het
weeshuis gebracht. Die neef, die zelf
lichamelijk gehandicapt is, heeft met zijn
vrouw 6 kinderen en zowel de neef als
zijn vrouw zijn besmet met HIV en worden
behandeld met AIDS-remmers, daarom
kunnen zij ook niet voor Temwani zorgen.
Verder heeft Temwani alleen een
grootmoeder die in het zuiden van Zambia
woont. Deze grootmoeder zal nu
opgespoord worden, zodat met haar besproken kan worden
welke plannen voor Temwani gemaakt kunnen worden.
Madison Chiseba is geboren op 8 maart
2004 en is op 31 maart 2006 in het
weeshuis opgenomen. In september 2005
stief zijn moeder. Hij bleef achter met
zijn vader en 5-jarige zusje. Toen het
zusje in januari 2006 stierf aan malaria
heeft de vader besloten het kind naar
het weeshuis te brengen. Hij kan er niet
goed voor zorgen, ook omdat hij ziek is
en behandeld wordt voor TBC. Misschien
kan Madison later weer terug naar zijn
vader.

Clement, de tweelingbroer van Agnes, is in januari 2006 weer
opgenomen in het weeshuis, omdat de oudtante waar hij bij
woonde ziek werd. Hij voelt zich goed op zijn gemak in het
weeshuis. Hij en Agnes
zijn de oudste
kinderen in het
weeshuis. Op 21
oktober worden ze 5
jaar. Op deze leeftijd
moeten ze eigenlijk
het weeshuis verlaten,
omdat ze een plek
moeten hebben van
waaruit ze ook naar school kunnen. Daar heeft dit weeshuis geen
mogelijkheden voor. Waarschijnlijk gaan ze daarom binnenkort
naar een ander weeshuis in Ndola waar oudere kinderen
ondergebracht worden.
Donaties
Na een presentatie voor de Groep Ontwikkelingssamenwerking
van de Protestantse Bond Bennekom en Heelsum kreeg de
Stichting een royale donatie van de Groep. Ook komen er steeds
weer individuele giften binnen. Soms ter gelegenheid van de
geboorte van een kind, een verjaardag of een trouwdag. We
hebben een klein aantal donateurs die maandelijks een bedrag
overmaken. Met al deze giften zijn wij erg blij. Daar er geld voor
de lopende kosten van het weeshuis nodig blijft voor de langere
termijn, is het fijn als mensen toezeggen om voor langere tijd
maandelijks een gift over te maken. Wij hopen dat meer mensen
maandelijks willen bijdragen, zodat we verzekerd zijn van een
constante stroom van inkomsten.
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