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Het kost €90 per jaar om een kind aan een diploma te helpen.
100 % van de donatie gaat naar de kinderen

Onze studenten hebben een laptop, tablet of smartphone nodig voor
hun studie! Heeft u nog een goede tweedehands laat het ons weten!
Hartelijk dank trouwe donoren!
Jullie jaarlijkse bijdrage blijft de financiële basis van onze stichting. En ook dit jaar hadden we
een goede opbrengst.
Daarnaast waren er, ondanks de corona, de volgende acties:
* Een pensionering + 65ste verjaardag heeft €526, opgebracht.
* Het Vrouwenprofiel Etten-Leur heeft een bingo gehouden, opbrengst €215,
* AH lege flessen actie heeft €142 opgebracht.
* 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.
*En we hebben enkele smartphones en laptops ontvangen.

De stand van zaken in Zambezi
*100 weeskinderen kregen scholing. 25 van hen gaan naar de basisschool, 75 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.
*Naast de basis- en middelbare schoolkinderen steunen we ook 6 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. 2 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 2020
Omschrijving
Donateurs
Acties
Totaal
Weeskinderen
Babymelk
Bankkosten
Totaal

Inkomsten
13.623
883
14.506

Uitgaven

11.032
2.000
312
13.344

Ondanks de corona zijn er geen tekorten. Dit komt mede door de wisselkoers. De kwacha staat erg gunstig t.o.v de
euro.

Uitgelicht: enkele persoonlijke verhalen
Sharon Matondo
Eén van onze studentes. Zij is met vlag en wimpel als beste van Zambia
geslaagd voor haar studie verpleegkunde!!
Als beloning heeft zij van Zambia een volledige beurs voor een
vervolgstudie gekregen!!!
Blessing Kabanda
Mijn naam is Rabecca Sangambo, ik ben de oma van Blessing. Mijn
dochter Massie Kabanda werd in 1988 geboren. Toen mijn
kleindochter Blessing Kabanda in 2015 geboren werd was haar
moeder HIV positief. De zuster in het ziekenhuis vertelde dat Massie
vanaf 6 maanden met borstvoeding moest stoppen, omdat haar
dochtertje anders ook ziek kon worden. Maar zij was alleen en had
geen geld voor deze voeding. Gelukkig kreeg Blessing toen
kunstvoeding van de stichting. Toen Blessing anderhalf jaar was is zij
getest en waren we heel blij dat zij geen HIV heeft. Helaas is mijn
dochter in 2018 gestorven. Sinds die tijd zorg ik voor Blessing. Vanaf
volgend jaar mag zij naar de basisschool ook dit wordt door de
stichting betaald. Ik kan niet zeggen hoe dankbaar ik ben, zonder de
stichting had Blessing geen kans gehad in het leven.

Eniger Kutoma.
Mijn naam is Eniger Kutoma. Mijn moeder is gestorven toen ik vier jaar oud was. Mijn vader heb ik nooit
gekend. Toen mijn moeder stierf kwam ik bij mijn opa en oma wonen. Zij waren al oud en konden
moeilijk voor mij zorgen. Mijn oma probeerde geld te sparen zodat ik naar school kon gaan. Gelukkig
werd ons probleem gezien door twee cargivers van de stichting, Mrs.
Sakuwota en Mrs. Samukunga. Zij kwamen met mijn oma praten en
besloten dat ik werd opgenomen in hun programma. Ik ben met hele
mooie cijfers geslaagd voor mijn diploma. Door mijn goede cijfers en
omdat ik behoor tot de kwetsbare groep weeskinderen, is het mij
gelukt om een beurs van 75% van onze overheid te krijgen. Gelukkig
heeft de stichting besloten de overige 25% van mijn studie te betalen.
Ik studeer nu Natural Sciences aan de universiteit van Kitwe. Ik ben zo
blij met deze kans die de stichting mij gegeven heeft. Mijn leven zou
er heel anders hebben uitgezien zonder deze steun. Wanneer ik klaar
ben met mijn studie wil ik dan ook anderen weeskinderen helpen,
zodat ook zij de zelfde kans krijgen als ik heb gehad.

Vrijwilligers in Zambia en Nederland:
Onze coordinators in Zambezi
Mrs. Machune Chivunda
Mrs. Winfrida Mweewa

.

Een deel van onze vrijwilligers (caregivers)
in Zambezi

Het 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
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