Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er twee kinderen bijgekomen.
Het zijn Moses Nyendwa en Emmanuel Chitenta.
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In Nederland raken steeds meer mensen betrokken bij het
weeshuis in Ndola. Door verschillende organisaties worden
activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen en
naamsbekendheid te geven aan onze Stichting. Over deze
activiteiten verderop in deze Nieuwsbrief meer.
Eerst het laatste nieuws over de kinderen in het weeshuis.
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Deze kinderen zitten klaar om bezoekers van de
Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg die in
februari in het weeshuis op bezoek zijn geweest, te ontvangen.

Moses is geboren op 9 oktober
2006 als zevende kind in het
gezin. Zijn moeder stierf op 5
maart 2007. Zijn vader, die
geen werk heeft, heeft Moses
naar het weeshuis gebracht,
omdat hij geen melkpoeder
voor hem kon kopen. Toen
Moses in het weeshuis kwam,
was hij ernstig ondervoed. Hij
krijgt speciale voedingssupplementen toegevoegd aan de
babymelk. Hij is wel wat gegroeid, maar de groei gaat erg
langzaam. Er zal toestemming aan de familie gevraagd worden
voor een Aidstest.
Emmanuel is geboren op 25 februari 2007. Zijn moeder stierf op
1 mei en zijn vader was al gestorven voor hij geboren werd.
Emmanuel werd door een oom naar het weeshuis gebracht. We
hebben nog geen foto van hem.
Ignatius, die vorig jaar november
vanuit de gevangenis waar zijn
moeder zit in het weeshuis werd
opgenomen, heeft zich opgeworpen
als de leider van het huis. Alle
incidenten worden door hem aan de
verzorgsters gemeld, hij is vriendelijk
naar iedereen en vecht niet met de
andere kinderen. Hij houdt van
christelijke liedjes zingen en bidden.
Die liedjes heeft hij waarschijnlijk in
de gevangenis geleerd, want Peter
die ook een tijd in de gevangenis bij
zijn moeder heeft verbleven, kent
dezelfde liedjes.
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De Kardinaal Alfrinkschool in Wageningen heeft zich opgeworpen
als ambassadeur van het weeshuis. In april hebben de kinderen
van groep 7 van deze school een
presentatie gemaakt met als thema
“Goed Nieuws in Afrika”. Ze hadden
5 verschillende projecten in Afrika
gekozen die volgens hun “Goed
Nieuws” waren. Daarvan was het
weeshuis er één. Het lukte hen om
het Goede Nieuws paginagroot in de
regionale krant ‘De Veluwepost’ te
krijgen. Met hun presentatie
wonnen ze de derde prijs op de scholendag van het Afrika
Museum in Berg en Dal! Bovendien haalden ze een bedrag van
€115,00 op voor het weeshuis.
Op 30 juni wordt er op deze
school een groot zonnefeest
gehouden met allerlei
activiteiten, voorafgegaan
door een sponsorloop. De
helft van de opbrengsten
van deze dag is ook voor
het weeshuis.

De Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg organiseert op 8
en 9 september een groot tennistoernooi om geld in te zamelen
voor investeringen aan het weeshuis. Deze Lionsclub heeft al
gezorgd dat het weeshuis een wasmachine, magnetron en nieuw
elektrisch fornuis kan kopen. De wasmachine is inmiddels
gekocht, zodat de luiers niet meer op de hand gewassen hoeven
te worden. Als er tenminste water voldoende water is. Het komt
geregeld voor dat er een aantal dagen geen water uit de
waterleiding komt.

Gelukkig heeft het weeshuis een container om water voor een
aantal dagen in op te slaan. Dit water wordt met een pomp in de
leidingen gebracht. Vorige maand was de pomp kapot. Het
weeshuis heeft tegenwoordig een kleine reserve om dit soort
onvoorziene kosten te betalen. Deze reserve kon worden
opgebouwd, omdat de Stichting elke maand een vast bedrag aan
het weeshuis overmaakt. Dit kunnen we doen door uw giften. Na
een aantal dagen op de hand wassen, kon de was weer in de
wasmachine.
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Steeds meer donateurs maken hun bijdragen structureel. Daar
zijn we erg blij mee. Maar ook uw incidentele donaties blijven
uiteraard van harte welkom. We hebben deze periode een aantal
royale donaties ontvangen van bedrijven en organisaties.
Bijvoorbeeld van Stichting de Pelgrimshoeve in Zoetermeer, van
de Rotary Club in Velsen en van het ING-personeelsdonatiefonds.
Hiervoor onze hartelijke dank.
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