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Geachte dames en heren, 

Op 31 januari 2010 vertrok een deel van het bestuur naar Zimbabwe om de resultaten van de  werkzaam 

heden van de stichting ter plekke te bekijken en te controleren.                                                                                                                      

Onze reis en ons verblijf werd volledig gesponsord door 

een bedrijf in Wolvega en van verschillende bedrijven 

kregen we 40 kilo kinderkleding en een laptop om 

vanuit Zimbabwe de communicatie tussen de De Souza 

Trust en De Souzastichting in Nederland via internet te 

verbeteren. Ook een speciaal kussen voor één van de 

twee jongens die wij steunen met een dwarslaesie zodat 

hij na jaren weer kan zitten zonder de pijn van z‟n              

doorligwonden.                                                          

Deze jongen, die Carl heet, wordt verzorgd samen met 

zijn vier nichtjes door zijn oma. Hun ouders zijn 

overleden aan AIDS.  Eén van de bestuursleden heeft z‟n rolstoel gerepareerd, zodat hij zittend en wel 

weer naar buiten kan. Verder heeft één van de leden van onze zusterstichting, de „De Souza Trust‟ een 

arts gevonden die Carl medische hulp geeft. En door een antibioticum, vitaminen tabletten en goede 

voeding  zijn zijn wonden aan het genezen.  

Het gaat ook goed met Lorenzo, de andere jongen met een dwarslaesie, die zijn ouders ook aan AIDS 

verloor. We hebben hem naar een tehuis gebracht. Het is een veilig plek waar hij voor US$ 60 per maand 

gediplomeerde zorg krijgt. 

Zimbabwe is een land dat geregeerd wordt door een dictator en nog steeds in diepe crisis is. Door deze 

man is Zimbabwe, wat een welvarend land was, nu een 

derde wereld land geworden. Een land waar 80% van de 

mensen werkloos is. Een land waar de dagelijkse 

behoefden zelfs duurder zijn dan in Nederland, terwijl een 

gemiddelde maandsalaris maar 100 Amerikaanse Dollar 



is. Tevens is de bevolking getroffen door een zware HIV- epidemie, waardoor bijna een hele generatie 

aan AIDS is gestorven. Het gevolg is dat er 2 miljoen geregistreerde  weeskinderen zijn die ondergebracht 

zijn bij familie, die zelf nauwelijks in staat zijn het hoofd boven water te houden. Daarom steunt de De 

Souzastichting deze weeskinderen om er voor te zorgen dat ze tenminste één maaltijd per dag krijgen en 

het schoolgeld betaald wordt want deze generatie zal in betere tijden het land weer  moeten opbouwen.  

We zijn eerst naar de Baptistenkerk geweest waar onze kinderen een warme maaltijd tussen de middag 

krijgen. De leden van onze zusterstichting zorgen voor de maandelijkse boodschappen en dat gaat erg 

goed. 

           

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Met de resultaten van deze reis zijn we zeer tevreden. We hebben in samenwerking met de scholen de 

lijsten met de kinderen waar het om gaat bijgewerkt en goede afspraken gemaakt die door de leden van 

De Souza Trust gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld zoals; gaan de kinderen inderdaad naar school en 

krijgen ze inderdaad te eten. De leden van De Souza 

Trust zijn stuk voor stuk zeer betrouwbaar zodat we u 

kunnen garanderen dat het geld van de sponsors 

uitsluitend daar terecht komt waar het voor gegeven is.  

 



Maar helaas, door gebrek aan geld kunnen we van de 58 kinderen die we steunen maar 30 naar school 

sturen. Het schoolgeld kost per kind per termijn 

US$75 dus het kost ons US$225 per kind, per jaar! 

Op bezoek bij één van de basis scholen troffen we een     

jongetje aan, HIV geïnfecteerd met aangetaste ogen 

waardoor hij een zeer slecht gezichtsvermogen had 

gekregen. Zijn verzorgers waren met hem naar een 

traditionele “genezer”  gegaan waardoor het nog veel 

slechter is geworden. Gelukkig hebben we een 

optometrist gevonden die bereid was deze jongen en 

nog meer kinderen te onderzoeken en er is  voor 

weinig geld een goede bril gekocht voor één van de 

meisjes die ook met HIV is geboren. De optometrist is 

op zoek naar een oogspecialist die deze jongen pro-deo aan zijn ogen wil opereren.    

                                                                                        

 We zijn ook het 

binnenland in geweest bij Scott‟s Farm, (dat is een grote 

verlaten boerderij van ca 2000 ha) waar de nood het hoogst is en waar  450 weeskinderen zijn. De 

meesten zijn in huis genomen door hun grootouders of een enkele oom of tante. Een groot aantal 

bivakkeert in de hut waar ze ook met hun ouders woonden en waar nu niemand naar omkijkt. Ze zijn aan 

hun lot over gelaten en verkrachting is aan de order van de dag. Gelukkig gaan 200 kinderen naar school 

die gesteund worden door de Katholieke kerk. Het kost maar €10 per maand om deze kinderen naar 

school te sturen maar wij kunnen ze nog niet helpen.  De 40 kg kinderkleren en wat speelgoed hebben we 

aan deze kinderen geschonken. Dit is overgedragen aan een Spaanse priester die samen met ons 

belangrijkste lid Priscilla voor de distributie heeft 

gezorgd.   

  



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede namens de weeskinderen willen wij onze sponsors hartelijk danken voor de financiële en materiële 

ondersteuning van de De Souzastichting Steunt  Weeskinderen in Zimbabwe. 

Maar we zijn er nog lang niet…  

Als u nog vrienden of kennissen heeft die ons mogelijk ook willen steunen, dan zou dat heel fijn zijn, 

want wij kunnen maar een zeer beperkt deel van de weeskinderen helpen. En het is zo moeilijk om 

“nee” te moeten zeggen tegen een kind als het om zijn/haar toekomst gaat. 



Hartelijk dank voor uw tijd om dit te lezen. 

Het bestuur  

 

 

 

Geachte aspirant donateur, 

Ook uw steun voor ons weeskinderenproject in Harare is van harte welkom en daarom doen we een 

oprechte oproep aan u om u via onderstaande machtigingskaart aan te melden als donateur van De 

Souzastichting Steunt Zimbabwe. U kunt de ingevulde en ondertekende formulier afgeven bij of opsturen 

naar één van de bestuursleden van de stichting: 

Voorzitter:             Mw. Gayle Schuurman-de Souza                Dieptol 43                   8332 BJ   Steenwijk 

Secretaresse:          Mw. Mw. H. Brand-van den Berg              Castellumlaan 56        3454 VC  De Meern    

Penningmeester:    Hr.   G.L. Brante                                         Weemstraat 12            8331 JB    Steenwijk  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 

Ja,  ook ik word donateur van ‘De Souzastichting Steunt Zimbabwe’ 

Ondergetekende                                                                                                                                              

Naam    : ………………………………………………………….. 

Adres    : ………………………………………………………….. 

Postcode en Woonplaats  : ………………………………………………………….. 

E-mail adres*)  : ………………………………………………………….. 

machtigt hierbij „De Souzastichting Steunt Zimbabwe‟ om van zijn / haar bank- of  

girorekeningnummer:  ……………………….. tot wederopzegging een bedrag van  

€ ……………  eenmalig / per maand / per kwartaal / per halfjaar / per jaar ** af te schrijven  

in verband met het donateurschap. 

Datum: ………………………           Handtekening: ………………………………… 

*)  Via uw e-mail adres ontvangt u in de toekomst de nieuwsbrief van  

De Souzastichting Steunt Zimbabwe.                                                                                             

**) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is                               
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