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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 

Voor een vervolgstudie kunnen onze studenten niet zonder  

laptop, tablet of smartphone! 

Heb je nog een goede tweedehands laat het ons weten! 
Hartelijk dank trouwe donoren! Ondanks de corona ook dit jaar een goede opbrengst! 
Jullie jaarlijkse bijdrage blijft de basis vormen van onze stichting. Door de corona hebben er 
geen verdere initiatieven plaats gevonden. 
 
*  Stichting Happy Child 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 

*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.   

 
 



                                                        * Vervolgstudie 
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. Meer info kun je vinden op onze 
website.  
 
 
In totaal hebben we nu 9 laptops, 5 tablets, 18 smartphones 
ontvangen en verstuurd naar Zambezi . Deze hebben 
studenten nodig om een vervolgstudie te doen.  
 

 

 

Financieel jaaroverzicht 2021 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven  

Donateurs 12.733    

   

Weeskinderen              12.000 

Babymelk                2.000  

Bank- en websitekosten    580 

Aanvulling uit eigen 
spaarrekening 

€    1.847  

            Totaal € 14.580         €  14.580 

 

We hebben we meer uitgegeven dan we hebben ontvangen. Dit komt door de corona, 

daardoor hebben we geen acties kunnen organiseren. Dit tekort hebben we opgevangen 

door onze spaarrekening aan te spreken. 

 

Corona in Zambia 

Het is moeilijk om goede informatie over de situatie in Zambia te krijgen. Er zijn weinig 

cijfers  bekend. Volgens de overheid is 2.1 % van de bevolking gevaccineerd. In Zambezi zijn 

een paar gevallen van corona geweest, maar de situatie lijkt vrij stabiel. Er waren 

verschillende  maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Onder andere  een 

lockdown. Dit  was voor veel mensen een moeilijke tijd. Scholen waren langdurig gesloten. 

Op het moment zijn zij weer geopend. En om zoveel mogelijk in te halen  zijn vakanties 

afgelast. Nu is er code oranje:  alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. 

 



                                                                         

Het verhaal van Josef Kakinka. 

Mijn naam is Joswin Chinyeka , ik ben de tante van Josef 

Kalinka. Toen mijn zuster overleed nam ik haar 8 

kinderen in huis. De zorg voor acht extra kinderen was 

erg zwaar. Josef was nog maar een baby, 8 maanden 

oud. Gelukkig kreeg ik steun van de Stichting. Zij hebben 

melkvoeding voor Josef gegeven totdat hij anderhalf 

werd. Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben met de steun van 

de Stichting. Zonder hen was had Josef het waarschijnlijk 

niet overleefd. Ik had geen geld gehad om melk voor 

hem te kopen. Hij is nu een gezonde jongen van twee en 

een half 

ja 

 

 

 

 

 

Het verhaal van Kasweka Katamuno 

Toen ik nog klein was zijn mijn beide ouders 

overleden. Sindsdien zorgt mijn grootvader 

voor mij. Toen hij ouder werd en ik in groep 8 

zat, lukte het hem niet meer om mijn school 

te betalen. Gelukkig krijgen we nu steun van 

de Stichting en kan ik mijn school afmaken. 

Ook kan ik naast school voor mijn grootvader 

zorgen.  

 

 

 

Onze coordinators in Zambezi 

Mrs. Machune Chivunda  

Mrs. Winfrida Mweewa 

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

mailto:jokeveldman@ziggo.nl

