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Steenwijk, 9 december 2013
Geachte donateurs, belangstellenden, vrienden en kennissen,
Door middel van deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de belangrijke
dingen die er binnen onze Stichting gebeuren. Op deze wijze willen we ook verantwoording
aan u afleggen voor wat er met de ontvangen giften gedaan wordt.
Voor de kinderen in de hoofdstad Harare hebben we helaas geen geld voor een
vervolgopleiding op middelbaar niveau. Desondanks, krijgen deze kinderen nog steeds één

maaltijd per dag bij de Baptistenkerk.
Verder hebben we besloten om de ondersteuning aan de weeskinderen in het binnenland
verder uit te breiden. Het project heeft de naam “Karikoga” wat “weeskinderen” betekend.
Het is gelegen op Scott’s Farm, een groot verlaten boerenbedrijf van ca 2000 ha. en staat
geheel onder leiding van een jonge Spaanse priester die wij in 2010 hebben ontmoet en die
dit project bijzonder goed leidt.
Op Scott’s Farm zijn zo’n 500 weeskinderen waarvan er 250 naar school gaan. Daarvan
helpen wij 12 kinderen aan schoolgeld. Zoals u eerder van ons hoorde vielen regelmatig
kinderen onder de les flauw van de honger. Daarom is er een voedsel programma gestart
waar wij € 3000 aan mee betalen waardoor we 200 kinderen kunnen helpen aan twee
maaltijden per dag.

Zo’n maaltijd bestaat over het algemeen uit maïsmeelpap met wat groente. Die maaltijden
worden buiten klaargemaakt onder een boom. Het is de bedoeling dat we een meer
professionele keuken gaan inrichten, maar het geld ontbreekt nog. Door die maaltijden is het
te merken dat hun prestaties beter worden.

Hier ziet u de twee manieren om het eten klaar te maken voor de vele kinderen.

Pastor Fermin eet ook mee
Veel kinderen moeten van ver komen. Tot nog toe moesten ze 10 à 15 km lopen naar en van
school. Het risico bestaat altijd dat er kinderen ontvoerd worden voor kind soldaat, prostitutie

of voor slavenwerk.
Wat erg geruststellend is, er is een bus gedoneerd door de Katholieke kerk in Spanje zodat
alle kinderen veilig naar school kunnen gaan. In 2012 heeft die kerk veel geld gegeven om
het maandelijkse vervoer te betalen. Ook onze stichting heeft een deel hiervan betaald.
Dankzei de priesters, vrijwilligers en leraren is er een goede controle over de kinderen en hun
voogd thuis. Hierdoor is het leven van deze kinderen verbeterd. Natuurlijk is er nog veel te
doen en daarom gaan we gewoon door.
Uitdelen van school attributen met Pastor Louis
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Fijn dat zij toch speel attributen hebben.
We hebben ook goednieuws over onze nieuwste ontwikkeling.
Veel kinderen zijn getraumatiseerd waardoor ze niet goed kunnen leren maar ze zijn wel erg
handig. Dankzij twee sponsors kunnen we 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes in het
binnenland naar een ‘vakschool’ sturen. De cursus duurt 3 jaar en als zij afgestudeerd zijn,
krijgen de jongens hun gereedschap en materiaal mee om voor zich zelf te beginnen. De
ene wordt timmerman en de andere loodgieter.

Foto’s van de School.

De meisjes krijgen hun handnaaimachine en stof mee. Het zijn maar 4 kinderen maar voor
ons is het een hele prestatie en wij hopen in de toekomst meer van zulke kinderen te kunnen
steunen. Dit zijn ze, Blessing, Lucia, Eva en Byron

De kinderen zijn erg dankbaar dat zij naar school mogen en doen zó hun best. Al met al zijn
we erg tevreden met de voortgang van de Stichting mede door u en natuurlijk met Gods
onmisbare hulp.
Nogmaals, hartelijk dank voor de financiële steun die u aan ons gegeven heeft. Ook namens
het bestuur, de De Souza Trust in Zimbabwe en de weeskinderen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
De De Souzastichting.

