
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 5, december 2006 
 
 
Uw steun levert resultaat op! Begin dit jaar 
werden er 12 kinderen in het weeshuis 
opgevangen, nu zijn er al 21 kinderen. De 
leiding van het weeshuis durft nu meer 
kinderen op te nemen, omdat wij ze, met 
uw donaties, een vaste stroom van inkomen 
kunnen garanderen. Het weeshuis kan 
maximaal 30 kinderen een veilige plek 
bieden. Ons streven is om dat te halen. 
Daarvoor is het belangrijk dat het bestuur 
van het weeshuis weet dat ze op langere 
termijn op onze steun kunnen blijven 
rekenen. In deze nieuwsbrief doen wij 
daarom een beroep op alle donateurs om uw 
steun aan het weeshuis vast te leggen voor 
langere termijn en elke maand een vast 
bedrag over te maken. 
 

 
 
Met de kinderen in het weeshuis gaat het 
goed. Davison Chipango had malaria in 
augustus, maar hij is er voor behandeld en 
nu gaat het weer goed met hem. Ook 
Mwelwa Nkonde had malaria. Bij hem was 
het zo erg dat hij in het ziekenhuis 
opgenomen moest worden. Hij was daar vier 
dagen en is nu weer opgeknapt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn vijf nieuwe 
kinderen opgenomen in het weeshuis. In 
totaal zijn er nu 21 kinderen. De vijf nieuwe 

kinderen zijn: Chipo, Lucia Kabwe, Peter, 
Francis en Ignatious. 
 
Chipo werd geboren op 2 augustus 2006 in 
Mufulira. Ze werd dezelfde dag te vondeling 
gelegd. Een vrouw vond haar en bracht haar 
naar het Kamuchanga ziekenhuis. Zes dagen 
later werd ze naar het weeshuis gebracht. 
Ze woog toen 2,5 kg en was gezond. Ze eet 
en groeit goed. De eerste drie maanden 
wordt gewacht of de familie zich nog meldt 
of dat de politie de moeder opspoort. Na 
drie maanden komt Chipo in aanmerking om 
geadopteerd te worden. 
 
Lucia Kabwe is een (half-) zusje van Kabwe  
Musonda die sinds 20 januari 2005 in het 
weeshuis opgenomen is. Hun moeder is 
psychisch ziek en zwerft over straat. Ze wil  

 
zich niet op laten nemen. Kabwe Musonda 
was door haar grootmoeder van 75 jaar naar 
het weeshuis gebracht, omdat de moeder 
niet voor het kind kan zorgen. Lucia Kabwe 
werd in maart 2006 geboren. Toen de 
moeder weeën kreeg is ze een willekeurige 
tuin in gerend. De bewoners van dat huis 
hebben haar naar het ziekenhuis gebracht. 
Op 14 augustus is Lucia Kabwe in het 
weeshuis gekomen. De grootmoeder heeft 
nu gezorgd dat de moeder van Lucia en 
Kabwe gesteriliseerd kon worden, zodat ze 
niet nog meer kinderen kan krijgen. De 
grootmoeder heeft geen bron van inkomsten 
en kan niet voor de kinderen zorgen.  
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Catherine Nanyangwe is al langere tijd in 
het weeshuis. Ze is nu 4 jaar. Ze is 3 
februari 2003 opgenomen in het weeshuis, 
nadat haar moeder was overleden na een 
lange ziekte. De familieleden van de moeder 

weigerden 
voor het kind 
te zorgen. De 
vader was ziek 
en kon niet 
voor Catherine 
zorgen. Hij 
heeft haar 
naar het 
weeshuis 
gebracht. De 
vader was wel 
zorgzaam en 
kwam 
Catherine 
regelmatig 

opzoeken, maar hij stierf in augustus 2004. 
Catherine heeft een oudere zus die de 
middelbare school afgerond heeft en nu een 
vervolgopleiding doet. Deze zus heeft 
toegezegd Catherine in huis te nemen als ze 
haar studie af heeft en werk heeft. Ze komt 
Catherine regelmatig opzoeken. De laatste 
keer had ze twee jurkjes, koekjes en fanta 
voor Catherine meegenomen. Catherine is 

klein voor haar leeftijd, maar is gezond en 
ontwikkelt zich normaal. 
 

 
 
Het bedrijf waar de man van de 
penningmeester van het weeshuis werkt is 
een internationaal bedrijf. Dit bedrijf heeft 
als beleid dat het personeel een bepaald 
aantal uren voor een goed doel moet 
werken. Dit keer was het goede doel het 
weeshuis. Door een aantal werknemers van 
het bedrijf is het hele weeshuis, zowel aan 
de binnen- als de buitenkant in de verf 
gezet. Het ziet er weer prachtig uit. De verf 
was ook ter beschikking gesteld door het 
bedrijf.  
 

 
Minder goed nieuws is dat er in augustus een 
week lang geen water was. Het weeshuis 
beschikt over twee watertanks en daarmee 
kon in de waterbehoefte van het weeshuis 
voorzien worden. Echter de groentetuin 
heeft het moeten ontgelden. De groenten 
zijn verdroogd en zullen opnieuw geplant 
moeten worden. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Hoe verloopt een opname in het weeshuis?  
In het geval een familielid het kind komt brengen, vindt een intakegesprek met het familielid 
plaats. De directrice probeert in dit gesprek de thuissituatie van het gezin en de verdere familie 
te weten te komen. Als het probleem is dat de 
familieleden te weinig geld hebben om het kind te 
onderhouden, wordt eerst gekeken of ze 
doorverwezen kunnen worden naar andere 
organisaties, waar ze misschien een lening kunnen 
krijgen voor het opzetten van een 
inkomensgenerende activiteit. Vaak wordt door de 
familie gezegd dat ze later wel voor het kind 
willen zorgen, maar dat ze de heel kwetsbare 
eerste jaren de zorg niet aan kunnen. Als het kind 
4 of 5 jaar is en een stuk zelfstandiger, kan de 
familie er makkelijker voor zorgen. Als 
afgesproken is dat het kind tijdelijk in het 
weeshuis zal worden opgenomen en later terug zal 
gaan naar de familie, moet een familielid het kind elke maand bezoeken. Soms ziet het weeshuis 
de familie na de intake niet meer terug en blijkt zelfs het achtergelaten adres niet juist te zijn. In 
andere gevallen komt de familie wel regelmatig op bezoek en brengt dan vaak kleine geschenken 
voor het kind mee. 



 
 
Ook in de afgelopen maanden mochten wij weer diverse donaties ontvangen.  
Een heel royale donatie kwam van de Stichting Westberg waarvan we vorig jaar ook al een mooie 
donatie ontvingen.  
Het bedrijf De Taxatheek gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar geen kerstpakketten aan 
relaties geven, maar in plaats daarvan krijgt de Stichting weer een royale donatie. De Taxatheek 
verstuurt kerstkaarten met een uitleg over de Stichting en foto’s van een aantal kinderen uit het 
weeshuis. Ook het bedrijf Kondar uit Soest heeft een donatie gegeven.  
 
Wij zijn blij met alle incidentele giften, groot en klein. Maar nog fijner vinden wij het als u ons 
structureel steunt. Bijvoorbeeld ieder kwartaal of iedere maand een bepaald bedrag. Het 
voordeel daarvan is dat wij met dergelijke vaste structurele giften vooraf weten waar we de 
komende tijd op kunnen rekenen. Op basis daarvan kunnen we het weeshuis de garantie bieden 
dat zij een vast bedrag per maand krijgt voor de lopende kosten (eten, kleding, water, 
elektriciteit, personeelskosten etc.). U kunt een structurele gift regelen via een formulier 
periodieke overschrijving bij uw bank of door het aan te geven bij uw elektronische overboeking. 
U kunt op ieder moment deze periodieke overschrijving weer ongedaan maken. Giften zijn 
aftrekbaar van de belastingen. 
Als blijk van waardering krijgt u, als u voor minimaal € 30 per jaar (€2,50 per maand, €7,50 per 
kwartaal) periodiek gaat overboeken, een kaartenset van €4,50 (8 ansichtkaarten) cadeau.  
Donateurs die al periodiek overmaken krijgen de ansichtkaartenset alsnog eenmalig toegestuurd. 
 

..... 
 
U kunt de kaarten ook nog steeds kopen. Misschien een leuke afwisseling van de traditionele 
kerstkaarten…. 

 
De setjes bestaan uit 8 kaarten met de vier bovenstaande foto’s. De setjes kosten € 4,50 per stuk, 
exclusief eenmalig € 1,50 verzendkosten. Van elk setje komt ruim € 3,00 ten goede aan de 
kinderen in het weeshuis. De kaarten zijn te bestellen via het bestelformulier op 
www.langlevehetzambiaansekind.nl of via een briefje naar Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL 
Wageningen.  

Stichting ‘LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND’ 
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen 

hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl 
bankrekeningnummer: 39 70 72 694 



De kinderen in het Transit Home wensen u een prettige Kerst en hopen in 
2007 weer op uw steun 

 

Gloria  Agnes  Catherine  Nkonde  Mwelwa  

Clement  Camilla  Madison  Kunda  James  

Kabwe Musonda Nelly  Lucy  Davidson  Bessy  

Temwani  

Francis  Chipo  Ignatious  

Lucia  
Peter  


