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Uitdaging…

In juni 2010, tijdens de oriëntatie op mijn vertrek naar Afrika, 
kwam ik voor het eerst in Mkushi. Ik weet nog zo goed dat ik op 
zondagmiddag bij een aantal families in Itala op bezoek ging. 
Op dat moment opperde ik dat een voedingscentrum een 
oplossing kon zijn voor de kinderen in die wijk. 

We zijn nu exact vier jaar verder en het voedingscentrum is er en draait goed. Dit is iets 
waar ik heel blij mee ben en heel dankbaar voor ben. Gelukkig ben ik niet de enige die 
dit constateert. Ik zie het terug bij de kinderen, de moeders en de oma’s. Blij en 
dankbaar dat er eten is voor de kinderen en dat de kinderen naar school kunnen en zo 
kunnen werken aan een betere toekomst. 

De grootste uitdaging voor mij is het vinden van de kinderen die daadwerkelijk onze hulp 
nodig hebben. Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat sommige moeders het niet zo 
erg vinden om de waarheid te verdraaien in de hoop dat ze geholpen worden. Dit is iets 
wat helaas vastgeroest zit in de cultuur en moeilijk is om te veranderen. Zambianen 
durven er weinig tot niets van te zeggen als ze merken dat iemand liegt. Wij komen er 
vaak wel achter want meestal praten de moeders zich wel vast.  Een kwestie van veel 
vragen stellen, goed luisteren en eventueel navraag doen in de buurt. Als blijkt dat ze 
inderdaad de waarheid verdraaid hebben, confronteer ik deze moeders daar wel mee en 
helpen we ze niet. 

Vaak betreft het situaties die gaan over de gezinssamenstelling. De moeder vertelt dat 
ze gescheiden is of weduwe, maar bij navraag blijkt dat ze getrouwd is en dat haar man 
een inkomen heeft. Ik heb wel geleerd om niet meer alles gelijk te geloven en van het 
goede van de mens uit te gaan als mensen om hulp komen vragen. Noem het maar dat ik 
inmiddels een gezond “wantrouwen” heb opgebouwd. Ik vind het soms moeilijk, maar 
meestal kan ik hiermee prima uit de voeten en heb ik er geen last van. Het mooie is dat 
ook Bright, met wie ik samen al de gesprekken doe, nu ook gewoon tegen mij durft te 
zeggen wanneer hij aan het verhaal twijfelt. Dit is vooruitgang want een paar maanden 
geleden zou hij dat niet uit zichzelf gezegd hebben. 

Soms zijn Gods plannen met ons leven niet altijd duidelijk en vaak zie je pas als je 
terugkijkt de puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik had vier jaar geleden niet kunnen 
bedenken dat Umutima een voedingscentrum zou hebben in de wijk Itala. God wel! Als 
ik al had kunnen bedenken dat er een voedingscentrum zou zijn, dan had ik nooit 
bedacht dat ik het zou runnen. God wel! Soms is het maar goed dat we dingen niet van 
tevoren weten. We kunnen ons er dan ook niet druk om maken. Ik heb gemerkt dat God 
mij heeft voorbereid op mijn taak bij het voedingscentrum zodat ik het ook aan zou 
kunnen. We hebben mooie plannen voor de toekomst van het voedingscentrum (zie 
elders in de nieuwsbrief) en ik weet dat God daarbij onze Leidsman is. 

Hartelijke groeten,

Gerda
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De ‘slip-stream’ van Umutima…

In de beginfase van de Umutima Foundation hebben we regelmatig discussies met 
mensen gehad over de effectiviteit van een kleine stichting in een land met een grote 
problematiek. Regelmatig kwam daarbij ook de vraag naar voren of het niet beter was 
om geld rechtstreeks aan lokale projecten te schenken, in plaats van de fondsen te 
zoeken om het verblijf van Gerda in Zambia mogelijk te maken. Vanaf het begin zijn wij 
er echter van overtuigd geweest dat de aanwezigheid van Gerda het verschil zou maken. 
In onze beleving zou dit uiteindelijk leiden tot grotere mogelijkheden voor Umutima en 
daarmee betere kansen voor de kansarme kinderen van Mkushi.

De afgelopen maanden is voor ons duidelijk geworden dat het concept werkt. Gerda 
heeft met het voedingscentrum hulp aan kinderen van Mkushi concreet gemaakt. Dit is 
door een lokale kerkgemeenschap opgepikt en deze kerk sponsort nu het grootste deel 
van de kinderen die in het voedingscentrum komen. Maar ook in Nederland melden zich 
steeds meer sponsoren die willen bijdragen aan een betere toekomst voor de kinderen 
in Mkushi. Recent hebben we een geweldige toezegging voor ondersteuning over 
meerdere jaren gekregen. Daarmee kunnen we het aantal kinderen in het voedings-
centrum tot 30 uitbreiden. Ook kunnen we het sojabonenproject uitbreiden, waardoor 
we meer weduwen kunnen helpen om een bescheiden eigen ‘business’ op te zetten. 
Tussen nu en 2017 hopen we zo 60 weduwen te kunnen ondersteunen. De impact 
daarvan op het leven van deze vrouwen én de kinderen voor wie zij zorgen is groot!  

Toekomstplannen….grond gekocht!

Het effect van het voedingscentrum op de kinderen is groot. De kinderen gaan met een 
gevulde maag naar school. Zo bouwen we voor en met hen aan een betere toekomst. Je 
zou zeggen dat dit een kans is die de betrokken families met beide handen aangrijpen. 
Meestal is dat ook zo, maar niet altijd. Het gebeurt soms dat één of meerdere kinderen 
niet in het voedingscentrum verschijnen. Eén van de redenen daarvoor is dat de moeder 
of oma de gelegenheid krijgt om als dagloner te werken. Dat leidt er vervolgens toe dat 
oudere kinderen thuis moeten blijven om voor broertjes en zusjes te zorgen. Met als 
gevolg dat dit kind die dag een voedzame maaltijd en belangrijke lessen op school mist…. 

Wanneer er dagopvang voor de kinderen zou zijn, zouden de moeders hun kinderen daar 
kunnen onderbrengen op het moment dat ze moeten werken. Dan zouden de kinderen 
wel hun maaltijd krijgen én zouden ze naar school kunnen, omdat  er op hun broertjes 
en zusjes wordt gepast. Het opzetten van een dagopvang is een groot project. Er is geen 
geschikte locatie beschikbaar waar zowel het voedingscentrum als een dagopvang 
zouden kunnen worden ondergebracht. Vlakbij het huidige voedingscentrum stond een 
behoorlijk stuk grond te koop. Wij hebben besloten deze grond aan te kopen om er op 
termijn een multifunctioneel voedingscentrum, inclusief dagopvang te realiseren. Dat is 
voorlopig nog toekomstmuziek, voordat er gebouwd kan worden moet er nog heel veel 
worden uitgezocht en uitgewerkt. Zolang er nog niet gebouwd wordt zullen we de grond 
gebruiken voor een kleinschalig landbouwproject: we geven een aantal kansarme 
gezinnen een stukje grond in bruikleen en voorzien hen van kunstmest en zaaigoed. Ook 
dit doen we weer op basis van micro-krediet, waarbij het geleende bedrag uit de 
opbrengsten vanuit de oogst moet worden terugbetaald. Wederom met als doel om tot 
meer zelfredzaamheid te komen. De voorzitter van de buurt ziet zoveel kansen in deze 
benadering, dat hij persoonlijk heeft bemiddeld in de aankoop van de grond. Dat klinkt 
wellicht als een kleine stap, maar het toont aan dat dingen in beweging komen in Itala. 
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen! 

Helpt u mee?!

U kunt het werk van Gerda steunen door een gift over te maken op rekening-
nummer NL94RABO0157012263 t.n.v. ‘Umutima Foundation´ of door 
donateur te worden van de Umutima Foundation.
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E-mail Gerda:
gerda@umutima.nl

Website:
www.umutima.nl

E-mail:
info@umutima.nl

Postadres:
Pruylenborg 185
3343 ND  H.I. Ambacht


