
 

De kinderen in het Childcare and Adoption 
Transit Home in Ndola bedanken u voor al 

uw steun in 2007, wensen u een vredig 
Kerstfeest en een gelukkig 2008 en hopen 

dat zij volgend jaar weer op uw steun 
kunnen rekenen. 

 
 
Wilt u de kinderen structureel steunen, maakt u dan gebruik van de 
mogelijkheid van automatische overboeking. U kunt dit 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. 

 
 
 
Nieuwsbrief 9, december 2007 
 

 
 
Hoewel er ook goed nieuws is, 
eerst maar het verdrietige 
nieuws. In oktober zijn twee 
kinderen overleden. Moses kreeg 
op 8 oktober problemen met zijn 
ademhaling en werd in het 
ziekenhuis opgenomen. Op 10 
oktober is hij overleden aan een 
ernstige longontsteking. Moses 
woonde sinds maart 2007 in het 
weeshuis. Al die tijd groeide hij niet goed en was vaak ziek. 
Waarschijnlijk was hij besmet met het hiv-virus dat AIDS 
veroorzaakt.  

Felix Chongo woonde pas 
sinds augustus 2007 in het 
weeshuis. Hij was opgenomen 
nadat zijn moeder was 
gestorven aan wondkoorts 
twee weken na de bevalling. 
De moeder was hiv-positief. 
Felix kreeg koorts op 19 
oktober. Later op de dag werd 

hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij stierf de volgende dag aan 
malaria. Misschien had Felix het virus van zijn moeder gekregen 
waardoor hij weinig weerstand had. 
 
Het is niet onwaarschijnlijk dat zowel Moses als Felix het hiv-
virus van hun moeder hebben meegekregen, want zonder 
voorzorgsmaatregelen brengt 40% van de hiv-positieve moeders 
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het virus over op hun kinderen. Dat betekent dat er in Zambia 
80.000 kinderen besmet zijn. Zonder diagnose en behandeling 
sterft 50% van deze kinderen voor hun tweede levensjaar.  
 

In de Zambiaanse krant “Times 
of Zambia” stond op 14 augustus 
2007 een artikel wat goed 
nieuws kan zijn voor de 
kinderen in het weeshuis in 
Ndola. Het Arthur Davison 
Kinderziekenhuis in Ndola heeft 
nu faciliteiten om kinderen 
onder de 18 maanden op hiv-
infectie te kunnen controleren. 

Tot nu toe kon dat alleen bij kinderen boven de 18 maanden. Dit 
omdat de test geen onderscheid kon maken tussen de hiv-
infectie van het kind en de antistoffen van de moeder. Die 
antistoffen kunnen in het kind aanwezig zijn totdat het 18 
maanden oud is. Dit onderscheid kan de nieuwe techniek wel 
maken. Het kinderziekenhuis heeft sinds december 2006 een 
programma waarbij besmette kinderen aidsremmers krijgen. 
Momenteel krijgen 600 kinderen via dit ziekenhuis medicijnen. 
Mogelijk kunnen binnenkort de kinderen in het weeshuis eerder 
getest en indien nodig behandeld worden. Hopelijk kan dan het 
overlijden van kinderen, zoals Moses, Felix en Victoria worden 
voorkomen. 
 
Gelukkig is er ook goed nieuws over de 
kinderen te vertellen. Kunda, die 
inmiddels 5 jaar is, begint eindelijk een 
paar verstaanbare woorden te zeggen. 
Kunda is niet met hiv besmet, ze groeit 
wel goed, maar haar ontwikkeling is 
erg langzaam. Ze liep pas toen ze 2,5 
jaar was. Er wordt nu gekeken of ze 
naar een plaats kan waar meer 
gespecialiseerde hulp voor haar is. 
 

Steven Simakala is geboren op 24 juni 2007 en in het weeshuis 
gekomen op 10 september 2007. Zijn vader stierf toen zijn 
moeder nog zwanger van hem was. De moeder heeft 
psychiatrische problemen en is opgenomen op de psychiatrische 
afdeling van het ziekenhuis. Steven heeft wel een oma die hem 
soms op komt zoeken, maar niet voor hem kan zorgen. 
 

 
 
Bij de Stichting is een aanvraag binnengekomen voor 
ondersteuning van een klein doorgangshuis in de 
plattelandsgemeenschap van Chinsali, Zambia. In dit huis worden 
maximaal 6 kinderen tussen de 0 en 3 jaar opgevangen wiens 
moeder is overleden en die niet door een ander familielid 
verzorgd kunnen worden. Er is een gemeenschapscomité 
verantwoordelijk voor dit huis en een groep van 
Zambiaanse/Italiaanse lekenmissionarissen is er ook bij 
betrokken. Als Stichting overwegen wij om in het volgende jaar 
dit initiatief te gaan steunen. Dan krijgt u uiteraard meer 
informatie hierover. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zoekt u nog kerstkaarten? 
Onze kaarten zijn nog te 
bestellen. De setjes van 8 
kaarten kosten € 4,50 per 
stuk, excl. eenmalig € 1,50 
verzendkosten. Van elk setje 
komt ruim € 3,00 ten goede 
aan de kinderen in Zambia. De 
kaarten zijn te bestellen via 
het bestelformulier op 

www.langlevehetzambiaansekind.nl of via een briefje naar 
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen. 
 

Kunda november 2005 


