
NIEUWSBRIEF 2019 

Stichting Steun de Weeskinderen in Zambezi 

www.steunaanzambezi.nl   

Volg ons ook via facebook: Stichting Steun de Weeskinderen in Zambezi  

 

Het kost €90 per jaar om een kind aan een diploma te helpen. 

100 % van de donatie gaat naar de kinderen 

Ook dit jaar weer een goede opbrengst!! Hartelijk dank trouwe donoren! 
 
Jullie jaarlijkse bijdrage blijft de basis vormen van onze stichting. Daarnaast zijn er echter steeds weer 
initiatieven nodig om aan alle vragen te kunnen voldoen.  
 
* De “Blotevoeten + Tai Chi workshop” van Andreas Maurer en Lian de Weert  bracht €475  op.  
* Ook dit jaar heeft het Vrouwenprofiel Etten-Leur een bingo gehouden met een opbrengst van €340. 
* Stichting Happy Child steunt ons project  al veel jaren. Ook dit jaar hebben we weer een mooi bedrag van 
€2000 gekregen voor scholing  en ook €2000 voor voeding voor baby’s wiens moeder besmet is met HIV. 
 

Stand van zaken in Zambezi  
104 weeskinderen kregen scholing.  25 van hen gaan naar de basisschool, 79 naar de middelbare school. 10 

baby’s hebben melk gekregen. Ook dit jaar is er een aidsworkshop gehouden voor leerlingen van de 

middelbare school. Hierin wordt o.m. aan meisjes geleerd  zich weerbaar op te stellen.  Er is een workshop 

beroepsoriëntatie voor schoolverlaters gegeven.  1 kind heeft een computercursus gevolgd, 2 kinderen 

hebben een rijbewijs gehaald. 

Naast de basis- en middelbare schoolkinderen steunen we ook 7 jongeren met een vervolgopleiding college of 

universiteit. Wij betalen een deel van hun studie. Het andere deel wordt bij 4 van deze kinderen betaald  door 

familie. 3 kinderen krijgen een 75% beurs van de overheid. Het tekort wordt door ons aangevuld. In de vorige 

nieuwsbrief schreven we hier al over. Meer info kun je vinden op onze website. 

 



Financieel jaaroverzicht 2019 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven  

Donateurs 14.088  

Acties  1.556           

            Totaal            15.644      

Weeskinderen              14.600  

Babymelk  2.000 

Bankkosten    657 

            Totaal             17.257 
 

Er is een tekort van €1.613. Deze wordt aangevuld vanuit onze reservepot. 

 

 

Juli 2019 hebben wij  ons project in Zambezi bezocht. (Kalervo 

Kuokkanen, Trees Eggenkamp,  Cora Bakker, Wil Eggenkamp, Josje 

Eggenkamp, Ada Eggenkamp ) 

 

 

 

 

Het is zo fijn om te zien dat het project goed loopt!  Deze mensen 

werken vrijwillig voor het project. Echt mensen die zich betrokken 

voelen bij de weeskinderen. We hebben heel veel mensen 

gesproken: weeskinderen, verzorgers, helpers, coördinatoren, de 

chief, de district commissionair enz. Aan alle kanten werd 

waardering uitgesproken. Kijk voor een uitgebreid verslag op onze 

website. 

 

 

 

Brinia Kapidi is 10 jaar en wordt vanaf haar geboorte verzorgd  door haar 

tante Elizabeth. Haar vader en moeder zijn beide gestorven.  

 

 

 

 

 

 

Kitcot Sungete studeert aan de Copperbelt Universiteit. Hij heeft een studiebeurs van 75%. 

Wij betalen de resterende 25%. Tijdens ons bezoek was hij in tranen.  De studie  is geheel 

digitaal en hij beschikte niet over deze middelen. Gelukkig konden wij hem een 

tweedehands smartphone geven. Zijn studie gaat nu als een speer. 

 

Onze studenten hebben een laptop, tablet of smartphone nodig 

voor hun studie! 

Heeft u nog een goede tweedehands laat het ons weten! 



 
Onze coordinators in Zambezi 

Mrs. Machune Chivunda  

Mrs. Winfrida Mweewa 

. 

 

 

Deel van onze vrijwilligers in Zambezi (caregivers)  

 

 

 

 

 

 

Bestuur:  

Trees Eggenkamp, voorzitter, treeseggenkamp@hotmail.com  

Wil Eggenkamp, secretaris, wileggenkamp@kpnmail.nl  

Kalevo Kuokkanen, penningmeester, kalervokuokkanen@hotmail.com  

Joke Veldman, bestuurslid, jokeveldman@ziggo.nl  

Correspondentieadres:  

Cimbaalhof 74, 4876 BR, Etten-Leur  

Rek. nr.  NL18 INGB 0009 1853 05 

T.n.v. Stichting Steun de Weeskinderen in Zambezi, Etten-leur   

Hartelijk dank voor je steun namens al de familieleden en verzorgers van de weeskinderen!!!! 

Bezoek onze vernieuwde website: www.steunaanzambezi.nl 

Volg ons op facebook: Stichting Steun de Weeskinderen in Zambezi 
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