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Steenwijk

Steenwijk 2018
Geachte donateurs, belangstellenden, familie, vrienden en kennissen,
Helaas heeft de Stichting de afgelopen tijd op een laag pitje gedraaid (door een
gebrek aan financiën) maar het gaat nu gelukkig weer de goede kant op.
Even een korte evaluatie van de afgelopen jaren.
We hebben twee projecten.
Karikoga wat Weeskinderen betekent, zijn kinderen die naar de lagere en
middelbare school gaan. Wij betalen het schoolgeld, het vervoer naar de school,
uniformen (incl. schoenen), sportkleding, ontbijt en een warme maaltijd tussen
de middag. Daarnaast worden kookgerei, schoonmaakkosten en brandhout door
ons betaald.
De maaltijden kosten $3000,- per jaar. Het gebeurde vroeger regelmatig dat de
kinderen flauwvielen van de honger. Nu kunnen ze met een goede maaltijd de
lessen volgen en werken op het land.
Het eten is een pap die bestaat uit maïs, soja bonen, eiwitten, suiker en andere
voedingsstoffen. Deze gezonde maaltijd geeft ze genoeg energie om op het
platteland de akkers te kunnen bewerken. Ze krijgen er ook groente bij en één
keer per week een stukje vlees als de situatie het toelaat.

Zo zijn we begonnen. Een paar foto’s die ook te zien zijn op de site.

En dit is de nieuwe keuken

Het goede nieuws:
We hebben de keuken voltooid en het eetzaaltje is open zodat ze nu ook tijdens
regenval droog kunnen zitten.
In de keuken willen we gas installeren als er genoeg geld voor is. Er is nog geen
boorhole en opslagtank bij de keuken dus het water moet met emmers bij de
school vandaan gehaald worden.
Er is één moeder die de pap kookt en de mahew een dag van te voren maakt , zij
krijgt samen met enkele vrijwilligers een kleine vergoeding.

Het andere project heet Skills Training Centre. Dit is een vakschool. Een aantal
jaar geleden begonnen we met 4 kinderen. 2 jongens waarvan 1 studeerde voor
monteur en 1 voor elektricien. Beide hebben ze inmiddels een baan. De 2
meisjes hebben een contract bij het leger gekregen waarvoor ze uniformen
maken. De uniformen worden bij de vakschool gemaakt.
Afgelopen november zijn ook nog enkele van de door ons gesponsorde
leerlingen afgestudeerd bij deze vakschool.

Zodra de leerlingen afgestudeerd zijn, krijgen ze het nodige gereedschap om
zelf ondersteunend te zijn.
Momenteel sponseren we 6 leerlingen die in januari zijn begonnen. Ze leren
voor kapster, naaister, elektricien, catering en monteur (2x).
Wij steunen ook Carl nog steeds met een maandelijks bedrag van $50. Hij heeft
een dwarslaesie en wordt verzorgd door zijn bejaarde moeder.

Vorig jaar kregen we een lege zeecontainer die we willen verbouwen tot
bibliotheek/gemeenschapsruimte. We hebben $3000 betaald voor het vervoer en
het plaatsen van deze container. Maar nu hebben we nog $3000 nodig om het
aan te kleden (deuren, raampjes, kasten, tafels en stoelen e.d.)

Ook hebben we nog een student in nood. Zij is erg intelligent en gaat naar de
Universiteit om Finance Management te studeren. Zij heeft al 1 jaar gedaan en
nu nog 3 te gaan. De opleiding kost $1900 per jaar. Helaas hebben we
momenteel nog niet genoeg geld om de resterende 3 jaar te bekostigen.
Op dit moment staat €15.000 op onze rekening waarvan €10.000 overgemaakt
word begin 2018.
Wij zijn de donateurs en sponsoren erg dankbaar dat zo veel kinderen een kans
hebben gekregen zich te ontwikkelen
Om te kunnen overleven in een ontwikkelingsland zoals Zimbabwe is onderwijs
en werk de sleutel tot succes. Kinderen die geen kans krijgen om zich te
ontwikkelen vallen vaak terug naar criminaliteit en drugs om te kunnen
overleven.
Nu Mugabe eindelijk het veld heeft moeten ruimen komen er steeds meer
berichten van familie leden en kennissen dat de nieuwe President Emmerson
Mnangagwa goed bezig is, de landbouw wil hij een boost geven door blanke
boeren hun bedrijven terug te geven.
Natuurlijk is het afwachten hoe de situatie zich ontwikkeld maar de eerste
tekenen zijn gunstig, ook de bevolking is blij en relaxed.
Zolang er echter nog armoede en ongelijkheid is in Zimbabwe zullen wij
doorgaan met bestrijden daarvan.
Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we hebben geleefd. Het verschil dat
we maken in levens van anderen, bepaald hoe betekenisvol het leven is dat wij
leiden.
Nelson Mandela

Twee klaslokalen.
Wij hopen dat u ons de komende jaren blijft steunen. Wij zullen er (uiteraard)
voor zorgen dat alle donaties geheel besteed worden aan de doelen zoals deze
benoemd zijn in deze nieuwsbrief.
Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar onze website
http://www.desouza-stichtingzimbabwe.nl
of
https://www.facebook.com/desouzastichting

Namens het bestuur en de weeskinderen dank ik jullie hartelijk voor de
financiële steun.
Tot slot
Heeft u in uw vrienden- of kennissenkring iemand die ook donateur wil worden
van onze stichting, wees dan alstublieft zo vriendelijk om hem of haar deze
nieuwsbrief aan te reiken of deze door te sturen. Bijgevoegd is een
machtigingsformulier dat aan één van de bestuursleden kan worden
toegezonden.
Elke gift, hoe klein dan ook, wordt zeer gewaardeerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Reactie
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur uw bericht dan naar
grampsdenandme@hotmail.com

