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Ten tijde van de vorige nieuwsbrief waren er 21 kinderen in het 
weeshuis. Nu zijn er 18 kinderen. Dat betekent niet dat het 
slechter gaat met het weeshuis. Het is immers de bedoeling dat 
de kinderen niet voor altijd in het weeshuis blijven, maar dat er 
een blijvende oplossing voor de kinderen gevonden wordt. Eén 
meisje is nieuw en er zijn 3 kinderen overgeplaatst naar een 
ander weeshuis waar ze de mogelijkheid hebben om naar school 
te gaan, en één meisje is teruggegaan naar haar vader.  
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief om uw donaties periodiek 
over te maken, heeft al enig resultaat opgeleverd. Maar er is nog 
veel meer nodig. Daarom wordt in deze nieuwsbrief de oproep 
herhaald. 
 

 
 

De tweeling Agnes en Clement is 
samen met James naar een ander 
weeshuis overgeplaatst. Het is het 
weeshuis “Beacons of hope”, dat 
gerund wordt door Dominicaanse 
nonnen. Het bevindt zich ook in 
Ndola. Het is een groter weeshuis 

waar ook oudere kinderen opgevangen worden. De kinderen gaan 
naar de nabijgelegen openbare school. Ik hoop in de volgende 
nieuwsbrief te kunnen vertellen hoe het met Agnes, Clement en 
James gaat op school. 

Camilla is door haar vader opgehaald. Hij is 
hertrouwd en kan nu weer voor Camilla 
zorgen. In januari is Camilla nog even met 
haar stiefmoeder op bezoek geweest in het 
weeshuis. Ze zag er gezond en goed gekleed 
uit. 
Ketaule Phire is een meisje dat geboren is op 
26 november 2006. Zij is in december in het 
weeshuis opgenomen. Haar moeder heeft psychische problemen 
en is opgenomen op de psychiatrische afdeling van het 
ziekenhuis voor behandeling. Haar vader is niet bekend.  
 
Peter  Mwaba, Francis Hamapande en Ignatious Mwenya Mukonde 
zijn in november in het weeshuis gekomen. Ze hebben alle drie 
een moeder die in de gevangenis in Kabwe zit. De drie jongens 
hebben alle drie ongeveer twee jaar bij hun moeder in de 
gevangenis gewoond, maar zijn nu op order van de rechter en 
met instemming van de moeder in het weeshuis geplaatst. De 
gevangenis is geen goede plek voor de jongens en er was geen 
familie die voor de jongens kon of wilde zorgen.  
 

Peter is geboren op 27 december 
2004. Zijn vader was toen al 
overleden. Zijn moeder zit een 
gevangenisstraf van 10 jaar uit, 
waarvan ze er 2 jaar heeft opzitten. 
 
 

 
 
Franics is geboren op 10 april 2004. 
Zowel zijn vader als zijn moeder 
zitten een gevangenisstraf van 10 
jaar uit. Ze hebben 2 jaar 
uitgezeten. 
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Ignitious is geboren in september 
2003. De precieze dag is niet bekend. 
Zijn vader is onbekend en zijn moeder 
zit een gevangenisstraf van 25 jaar 
uit. Ze heeft 2 jaar uitgezeten. 
 
Vanaf december tot ongeveer april is 
de regentijd in Zambia. Dat betekent dat er meer 
malariamuggen zijn. In het weeshuis zijn ook een aantal 
kinderen ziek geworden door malaria. Dat zijn Taonga, Lucy, 
Davidson en Peter. Vooral Taonga is erg ziek geweest, omdat ze 
er ook longontsteking bij kreeg. Nu is ze weer aardig opgeknapt, 
maar wordt ze nog wel behandeld voor bloedarmoede. 
 
Rond Kerstmis zijn enkele kinderen die vroeger in het weeshuis 
zaten, langs geweest om te laten zien hoe goed het met ze gaat . 
En in sommige gevallen om een uniform te krijgen of een 
geldelijke bijdrage voor hun scholing. Ook daar helpt het 
weeshuis mee, waar mogelijk. 
 

 
In januari is een nieuwe boiler 
gekocht en geïnstalleerd. Dit in 
voorbereiding op de koop van een 
nieuwe wasmachine. De oude 
wasmachine is al een hele tijd kapot. 
In een huis met zoveel kleine 
kinderen en geen wegwerpluiers, is 
er elke dag een hele berg luiers te 
wassen. Nu moet elke dag één van de 
verzorgsters de hele dag wassen. Een 
wasmachine is in dit geval erg 
handig. U hebt het geld voor de 
wasmachine bij elkaar gebracht. 
Waarschijnlijk wordt deze maand nog 
een wasmachine gekocht. 

 
Drie leden van de Lionsclub “Land 
van Cuijk en Noord-Limburg” 
hebben in februari een bezoek 
aan het weeshuis gebracht. Ze 
waren erg enthousiast over wat ze 
daar aantroffen. Met hun 
jaarlijkse tennistoernooi in 
september gaan ze geld 

inzamelen om achterstallig onderhoud aan het huis te bekostigen 
en om een deel van de inventaris te vernieuwen. Een verslag van 
hun bezoek kunt u vinden op de website www.lionsnet.nl.  
 

 
 
In de afgelopen maanden hebben we weer een heel aantal 
donaties van u mogen ontvangen. Wij zijn daar erg blij mee. Uw 
donaties dragen voor 100% bij aan het welzijn van de kinderen. 
Zeker nu de Rabobank heeft besloten dat de Stichting geen 
bankkosten meer hoeft te betalen. De bankkosten waren tot nu 
toe de enige overheadkosten van de Stichting. Nu kan de 
Stichting dus helemaal zonder overheadkosten werken. Hierbij 
danken wij de Rabobank voor deze bijdrage. 
 Onze oproep in de vorige nieuwsbrief om uw bijdrage 
structureel te maken, heeft zeker resultaat opgeleverd. Dank 
daarvoor! Mocht u nog niet periodiek bijdragen, maar gaat u 
daar wel mee beginnen? Dan krijgt u, als u periodiek voor 
minimaal € 30 per jaar gaat betalen, (€2,50 per maand, €7,50 
per kwartaal) een kaartenset van €4,50 (8 ansichtkaarten) 
cadeau als blijk van waardering.  
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