
 

 
 

 

Nieuwsbrief 48, december 2019 
(geschreven door Marleen Kramer) 

 

Het is erg druk in het transit home in Chinsali. Er zijn momenteel 

15 kinderen in huis, waarvan 5 kleine baby’s. Tegen etenstijd hoor 

je het gehuil van ongeduldige baby’s en is er veel werk voor de 

drie verzorgsters die alle kinderen eten moeten geven. De vijf 

kleine baby’s krijgen flesvoeding. Kinderen die iets ouder zijn en 

vast voedsel eten, wordt snel geleerd om zelf te eten. 

Er zijn 7 nieuwe kinderen. Een aantal zal er korte tijd zijn; voor 

anderen moet nog een 

permanente oplossing 

gevonden worden. 

 

De vader van Favour 

stierf voor zijn 

geboorte. De moeder 

stierf toen Favour een 

half jaar oud was. Hij 

en zijn 3 zusjes bleven 

bij zijn oma wonen. 

Echter na een half jaar 

kwam de grootmoeder met Favour naar het ziekenhuis, omdat hij 

ondervoed was. In het ziekenhuis is hij weer opgeknapt, maar na 

ontslag ging het na een paar weken alweer niet goed. Zijn oudere 

zusje heeft hem bij het transit home gebracht. Daar zal hij blijven 

totdat hij goed zelfstandig kan eten. 

De moeder van Augustine stierf na de bevalling. Haar vader is arm 

en kan de poedermelk niet betalen. Ook als het transit home de 

vader de poedermelk geeft, is de kans groot dat Augustine snel 

ziek wordt. De vader heeft niet de beschikking over schoon  

 

drinkwater en is overdag aan het 

werk. Wel komt Augustine’s vader 

geregeld op bezoek en kan 

Augustine weer bij hem gaan 

wonen als hij wat groter en sterker 

is. Voor Hellen en Astridah geldt 

ongeveer hetzelfde. Ook hun 

moeders stierven snel na de 

bevalling en hun vaders kunnen 

niet voor hen zorgen. Er is niemand 

in de buurt die dat wel kan en wil. 

Deze kinderen blijven tot ze groot 

en zelfstandig genoeg zijn om terug 

te keren naar hun vaders. 

 

Voor Mary geldt dat niet. Zij is geboren in het ziekenhuis in 

Chinsali. Haar vader is onbekend. Haar moeder stierf bij de 

bevalling. Mary is geboren met een mismaakte hand; ze heeft een 

zesde vinger. Misschien dat daarom geen van haar verwanten haar 

komt opzoeken? Als ze 6 maanden oud is, wordt ze aan haar 

handje geopereerd. 

Ook Mapalo kan waarschijnlijk niet 

terug naar familie. Zij is de dochter 

van een verwarde moeder die nooit 

voor haar zal kunnen zorgen. Andere 

familieleden willen haar ook niet. 

Het lijkt er op dat voor Mapalo een 

adoptiegezin gezocht moet worden. 

 

Josaphat, Silvya, Perpetua and Henry 

die al langer in het transit home 

verblijven en nu tussen de 4 en 6 jaar 

oud zijn, gaan overdag naar de 

kleuterschool. In de vakanties gaan 

ze naar hun familie om te kijken hoe 
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dat gaat. Bij alle vier gaat dat goed. Daarom zullen ze nu aan het 

einde van het schooljaar terug naar hun familie verhuizen. Op de 

foto Josaphat in zijn gele shirt met zijn familie. 

 
 

De verpleegkundigen van het consultatiebureau komen regelmatig 

langs in het transit home en hebben vastgesteld dat het met alle 

kinderen goed gaat. Alleen Moses is onder het gewicht voor zijn 

leeftijd, maar dat komt doordat hij te vroeg geboren is. Hij groeit 

wel goed en is nu bijna 2 jaar. 

 

Met producten van de boerderij probeert het transit home deels 

zelfvoorzienend te worden. De kippen deden het goed dit jaar. 

Vooral rond Pasen zijn veel kippen verkocht. Van de 24 biggetjes 

die waren geboren overleden er helaas 11 voor ze groot genoeg 

waren om verkocht te kunnen worden. Vier kalfjes konden dit jaar 

ook worden verkocht. Ondanks de verkoop van deze dieren is de 

hulp van onze stichting en uw donaties zeker nog lange tijd nodig.  

 

In Isoka zit het schooljaar er ook weer op. Met een klein feestje is 

het jaar afgesloten. We hebben nog niet gehoord hoeveel kinderen 

er volgend jaar instromen in het reguliere onderwijs. Dit jaar 

hebben vanuit het project 16 kinderen het middelbaar onderwijs 

kunnen volgen.  Hiervan worden 4 kinderen rechtstreeks door een 

donateur, via de stichting ondersteunt. De schoolbenodigdheden en 

het schoolgeld van de andere 12 kinderen kon ook uit het 

projectgeld, met een aanvulling van een Duitse donateur, 

gefinancierd worden. Volgend jaar komen er ongetwijfeld een 

aantal kinderen bij die vanuit de literacy school hun lager 

onderwijs hebben kunnen afronden en door mogen stromen naar de 

middelbare school. We gaan ons best doen om met uw hulp ook 

hen te blijven ondersteunen in hun opleiding.  

 

Amalia in Kabwe, Mary in Isoka en Pina in Chinsali zeggen: 

“Thanks, thanks, thanks for all you help.  

God bless you and your families”. 

Daar sluiten wij ons van harte bij aan: Dank voor uw trouwe steun 

waardoor deze kinderen een veel grotere kans op een goede 

toekomst krijgen. Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2020! 
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