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De eerste ervaringen…. 
  
De eerste twee maanden in Zambia zijn voorbij gevlogen. De eerste 
weken hebben vooral in het teken gestaan van kennis maken met  
veel mensen en ook veel regelen. Als je nog bijna niemand kent  
dan lijken de Zambianen allemaal op elkaar en zijn ze moeilijk uit  
elkaar te houden. Inmiddels gaat dat al iets beter. Bij aankomst  
bleek mijn huis nog niet klaar. Ik heb de eerste week gelogeerd bij  
David en Christine Moffat. Dit zijn blanke boeren. De andere weken 
ben ik gastvrij ontvangen door het Friese echtpaar Sytze en Allette  
Nauta op Chengelo, dit is een kostschool. Deze tijd is nuttig besteed. Ik heb kennis 
kunnen maken met veel mensen en ik heb ook veel dingen kunnen vragen. Hoe werkt 
dit, waar moet ik zijn voor dat?! 
 
Sinds maandag 27 februari woon ik in mijn huis in Mkushi. Mijn eigen spullen zijn er nog 
niet maar ik heb het nodige kunnen lenen. Het is een leuk huis en ik zie al helemaal voor 
me hoe ik het straks in ga richten. Ik vind steeds meer mijn weg in Mkushi en krijg meer 
zicht op de beste plaatsen om mijn boodschappen te doen. Een supermarkt is er hier 
niet dus ik doe de boodschappen op de markt en in kleine winkeltjes.  
 
Ik heb inmiddels ook een auto gekocht. Het links rijden is mij meegevallen. Ik ben er 
sneller aan gewend dan ik gedacht had. Een uitdaging is nog wel het vermijden van de 
kuilen en de best berijdbare weg vinden. De werkvergunning is er inmiddels ook. Wat er 
jammer genoeg nog niet is, is de container. Voor de hulpgoederen die ook in de 
container zitten is een vrijstelling van de belasting nodig. De aanvraag hiervan zat niet 
mee voor de Maranatha Childrens Centre Foundation. Ik heb ook nog moeten zorgen 
voor de benodigde papieren voor mij zelf en iedere keer kwam er weer iets nieuws bij. 
Inmiddels is de container op weg naar Mkushi en kijk ik reikhalzend naar mijn spullen uit.  
 
Tijdens mijn eerste bezoek aan het Childrens Centre was ik aangenaam verrast over wat 
ik daar aantrof. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt en de dat is ook zichtbaar. De 
ruwbouw van het huis is klaar. Het dak zit er op en nu wordt er aan de binnenkant verder 
gewerkt. Inmiddels zijn ook de muren aan de binnenzijde gepleisterd en is men druk met 
het aanleggen van de elektravoorzieningen. Wanneer het huis klaar is valt moeilijk in te 
schatten. Dit is voor een groot deel afhankelijk van het geld dat beschikbaar is.  
 
Op dit moment wordt er een start gemaakt met identificeren van de kinderen die voor 
een plaatsje in het huis in aanmerking komen. Ik denk dat we plaatsen tekort hebben als 
ik zie hoe groot de behoefte is. Zelf ben ik druk bezig om samen met Schola en Rabecca 
budgetten te maken. We gaan in beeld brengen wat er allemaal nodig is en gekocht 
moet worden om de kinderen een onderdak te kunnen geven en hoeveel geld dat gaat 
kosten. Een ander belangrijk iets is bekijken hoeveel geld het maandelijks kost om het 
huis te runnen.  
 
Dit is de eerste bijdrage vanuit Zambia aan de nieuwsbrief en ik hoop dat er nog vele 
zullen volgen. 
 
Hartelijke groeten, 
Gerda 
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Representatieve ‘outfit’ voor Umutima Foundation 
 
Reclamebedrijf Signpower uit Hendrik Ido Ambacht (www.signpower.nl) heeft Gerda en 
het bestuur van de Umutima Foundation kosteloos voorzien van prachtige poloshirts 
met het logo van de stichting. Buiten het feit dat de polo’s de stichting een 
professionele uitstraling geven, leiden de polo’s tot leuke gesprekken. Mensen zijn 
benieuwd naar het verhaal achter het logo en dat biedt een mooie kans om het gesprek 
aan te gaan en mensen te enthousiasmeren voor de Umutima Foundation. 
 

Acties voor Umutima  
 
Kerstmarkt Volle Evangelie Gemeente De Kern. In de tweede week van december 2011 
heeft de thuisgemeente van Gerda de jaarlijkse Kerstmarkt georganiseerd. De 
opbrengst  van € 1.550 is aan de Umutima Foundation geschonken. Het bedrag zal 
worden gebruikt voor de inrichting van de keuken van het eerste woonhuis van het 
Marantha Childrens Centre in Mkushi. 
 
DSM Delft sponsort dak eerste woonhuis. Dinsdag 21 februari jl. heeft Jan-Paul Apon, 
voorzitter van de Umutima Foundation, bij DSM in Delft een cheque van € 3.000 in 
ontvangst mogen nemen. Dit prachtige bedrag was een deel van de opbrengst van de 
jaarlijkse ‘3 x 7 cent’ actie, waarbij de medewerkers van DSM Gist Services BV en DSM 
Sinochem Pharmaceuticals NL wekelijks 3 x 7 Eurocent van hun salaris voor goede 
doelen afdragen. Met de bijdrage van DSM is het dak van het eerste woonhuis 
gefinancierd.  
 

Ondersteuning Maranatha Childrens Centre 
 
In de eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen op welke wijze de Umutima 
Foundation haar doelstellingen wil bereiken. Enerzijds is de stichting er op gericht 
voldoende financiële middelen bijeen te brengen om in Gerda’s levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Zo maken wij het voor Gerda mogelijk zich helemaal in te kunnen 
zetten voor weeskinderen in Zambia. Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden en 
middelen om heel direct projecten in Zambia te kunnen ondersteunen. We zijn enorm 
blij dat we sinds de oprichting van de stichting ruim € 8.500  aan het Maranatha 
Childrens Centre hebben kunnen doneren voor onder andere een bore-hole (waterput), 
het dak van het eerste woonhuis en de inrichting van de keuken. 
 

Bedden voor kliniek in Nkolonga 
 

Samen met projectbegeleiders van World Servants (www.worldservants.nl) heeft Gerda 
de kliniek van het nabij Mkushi gelegen dorpje Nkolonga bezocht. Deze, voor onze 
begrippen zeer primitieve, kliniek ontvangt dagelijks tussen de 70 en 100 patiënten per 
dag. Men heeft grote behoefte aan een aantal bedden. Via Umutima heeft zich een 
sponsor gemeld die vier bedden wil doneren. We laten deze bedden maken bij een 
Training Centre in het dorpje Miloso, dat in nauwe samenwerking met World Servants is 
opgericht en tot doel heeft weduwen en wezen te ondersteunen. Zo krijgt de kliniek 
kwalitatief goede bedden en komt de opbrengst ten goede aan dit waardevolle project. 
 

Helpt u mee?! 
                U kunt het werk van Gerda steunen door een gift over te    
                maken op rekeningnummer 1570.12.263 t.n.v. ‘Umutima   
                Foundation´ of door donateur te worden. U kunt daartoe het 
                donateursformulier op de website invullen. Wij zullen uw   
                donatie vanaf de door u gewenste datum incasseren.  
   

                                                                   Ook u kunt het verschil maken! 
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Contact 
 
Website: 
www.umutima.nl 
 
E-mail:   
info@umutima.nl 
 
Postadres: 
Pruylenborg 185 
3343 ND  H.I. Ambacht 

Foto: Freek Zieck fotografie  


