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Nieuwsbrief 8, september 2007
Het aantal kinderen in
het weeshuis blijft
stijgen. Er zijn nu al 23
kinderen. Om de
kinderen goed te kunnen
verzorgen is er een extra
verzorgster aangenomen.
Ook zijn er wat
verbeteringen
aangebracht in het
weeshuis. In Nederland
hebben weer verschillende activiteiten plaatsgevonden,
georganiseerd door diverse mensen en organisaties om geld in te
zamelen voor het weeshuis. Het aantal vaste donateurs stijgt.

Shadreck Kalenga is geboren op 1 mei 2007. De moeder stierf
direct na zijn geboorte aan een bloeding. Zijn vader werkt als
bewaker op een boerderij en heeft nog 6 kinderen. Shadreck is
op 17 juli in het weeshuis gekomen. Als hij groter en sterker is
kan hij misschien terug naar zijn vader.
Felix Chongo is geboren op 23 juni 2007 en op 18 juli in het
weeshuis gekomen. De moeder stierf twee weken na zijn
geboorte aan een wondinfectie en was hiv-positief.
Met Moses waarvan ik in de vorige Nieuwsbrief schreef dat hij
nieuw aangekomen was, gaat het niet goed. Hij eet wel, maar
komt niet aan in gewicht. Hij is nog steeds 3,1 kg. De tante is
opgeroepen om te komen, zodat hij naar het ziekenhuis gebracht
kan worden om hem te laten testen op AIDS. Ze is echter nog
niet gekomen.
Op deze foto staat Emmanuel.
Over hem vertelde ik in de
vorige Nieuwsbrief. Hij was toen
net in het weeshuis gekomen.
Het gaat goed met hem, hij eet
en groeit goed. Hij krijgt
geregeld bezoek van zijn tante.
Met de overige kinderen gaat het over het algemeen goed.

Er zijn nu 23 kinderen in het weeshuis. In de periode sinds de
vorige Nieuwsbrief zijn drie nieuwe kinderen in het weeshuis
opgenomen. Helaas is één meisje daarvan na korte tijd
overleden.
Victoria Bwalya Mwewa werd te vroeg geboren op 19 april 2007
en woog toen slechts 1,7 kg. De moeder stierf op 27 april aan TB
en had AIDS. Victoria is op 15 mei in het weeshuis gekomen. Ze
woog toen 2,1 kg. Op 20 juni kreeg ze hoge koorts en werd ze
naar het ziekenhuis gebracht met malaria. Ze stierf echter de
volgende dag. Het is niet bekend of zij ook besmet was met het
hiv-virus.

Omdat er nu al 23 kinderen in het weeshuis zijn, was het nodig
om een extra verzorgster aan te nemen. Dat is gebeurd. De
nieuwe verzorgster heeft eerst een proefperiode van zes
maanden.
De waterproblemen zijn opgelost. Er een nieuwe waterpomp
gekocht en de boiler in het washok is gerepareerd.

Met het geld van de Lions club is een nieuw fornuis gekocht.
Ook zijn er nieuwe kacheltjes gekocht voor de slaapkamers. In
de koude tijd in juni en juli kan het ’s nachts erg koud worden.
De temperatuur kan dalen tot bij het vriespunt. De oude
kacheltjes waren erg gevaarlijk geworden en veroorzaakten
geregeld kortsluiting. Er zijn vier kacheltjes gekocht. Voor elke
slaapkamer één.
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Zoals aangekondigd in
de vorige Nieuwsbrief
heeft de Lionsclub Land
van Cuijk en Noord Limburg een groot
bedrijven tennistoernooi gehouden op 8 en
9 september om geld in te zamelen voor
investeringen aan het weeshuis. Het
tennistoernooi was een groot succes. Er
deden maar liefst 109 bedrijven aan mee
en er is veel geld binnengehaald. Het
bijeengebrachte bedrag is door de Stichting de Wilde Ganzen
verhoogd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website
www.lionsnet.nl.

Op 8 september stond op de
Molenmarkt in Wageningen
een Rad van Fortuin waarvan
de opbrengst voor de
kinderen in het weeshuis
was. Zelfs de burgemeester
van Wageningen kwam langs,
kocht loten en draaide aan
het Rad.

Het aantal vaste donateurs groeit nog steeds. Daar zijn we erg
blij mee. Maar ook incidentele donaties zijn van harte welkom
en blijven binnenkomen.
Bijvoorbeeld een echtpaar dat een feest gaf voor hun beide 40ste
verjaardag en daarbij geld inzamelden voor het weeshuis;
het personeel van de Auditdienst van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de geldprijs die zij
hadden gewonnen in een wedstrijd van het ministerie
geschonken heeft aan onze Stichting; een vrijwilligster bij
Vluchtelingenwerk in Wageningen die afscheid nam en in plaats
van een afscheidscadeau een donatie wilde aan onze Stichting;
een sportieveling die de vierdaagse in Nijmegen liep en zich liet
sponsoren door familie, vrienden en collega’s en zo ruim 1200
euro bijeenbracht voor het weeshuis.
Allemaal ontzettend leuke initiatieven, waar we heel blij mee
zijn.
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