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Aftellen… 
 

Het is volop zomer in Zambia en dat is goed te merken. De  
temperatuur schommelt iedere dag rond de 35 graden met  
soms een uitschieter naar 40 graden. ’s Nachts koelt het af tot  
zo’n 18 tot 20 graden. Het is dus behoorlijk warm en niet alleen  
buiten maar ook binnen. Met behulp van een ventilator is het  
redelijk uit te houden. Er wordt met verlangen uitgekeken naar  
de eerste regens. Er is hard regen nodig en we hopen en bidden dat er meer regen zal 
vallen dan tijdens het laatste regenseizoen. Toen is er niet genoeg gevallen om de 
waterreservoirs van de boeren te vullen en dit heeft gevolgen. Er zijn minder gewassen 
gezaaid omdat er niet genoeg water is om het te besproeien. Ook zitten er mensen 
zonder water omdat putten opgedroogd zijn.  
 
Het gaat goed met het voedingscentrum. Het aantal kinderen schommelt vrijwel altijd. 
Soms komen er nieuwe kinderen bij en dan blijkt na een paar weken dat de moeder niet 
serieus is en dan beëindigen we de hulp weer. Dat is heel jammer, maar als de kinderen 
vaak niet komen opdagen voor hun maaltijd is dat voor ons een teken dat ze het 
kennelijk niet nodig hebben. Gelukkig is het merendeel van de moeders en de kinderen 
wel serieus en zijn ze er ook altijd. Het is leuk om te zien dat de kinderen inmiddels ook 
vertrouwd zijn met ons en met elkaar. Ze kletsen wat af en maken soms een flink kabaal.  
 
Nog een aantal dagen en dan ben ik weer in Nederland voor een paar weken. Ik kijk hier 
naar uit en ik tel ook echt af. De tijd voor mijn vertrek gebruik ik voornamelijk om alles 
goed achter te laten en alle boodschappen voor het voedingscentrum te doen die op 
voorhand gedaan kunnen worden. Mooi is het om te zien dat Bright zich in het afgelopen 
jaar in positieve zin duidelijk verder heeft ontwikkeld. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft 
hij een concrete visie voor de weeskinderen van Itala. Daarnaast kan hij meer dan 
gemiddeld met de hem gegeven verantwoordelijkheden omgaan. Het voedingscentrum 
is bij Bright in goede handen en ik ga dan ook met een gerust hart naar Nederland.  
 
Ik kijk er naar uit om veel van jullie weer te zien en ik hoop dat dat onder andere is 
tijdens de presentatieavond op 27 november in Ridderkerk.   
 
Hartelijke groeten en tot gauw ziens, 
  
Gerda 
  

 

‘Vogelvoer-kop-en-schotels’ te koop! 
 
Hoewel het er buiten nog niet erg op lijkt, komt de winter er langzaam maar zeker aan. 
Een tijd waarin tuinvogels reikhalzend uitkijken naar mensen die hen met vogelvoer 
willen verwennen. De Umutima Foundation heeft ‘vogelvoer-kop-en-schotels’ te koop 
die kunnen worden opgehangen. Ze kosten €5,00 per stuk en worden binnen Ridderkerk 
gratis bezorgd. Ook zullen de kop-en-schotels tijdens de presentatieavond op 27 
november te koop zijn. U doet Umutima én de vogels in tuin groot plezier met uw 
aankoop! Uw bestelling kunt u via info@umutima.nl doorgeven. 
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Bericht naar aanleiding van het 1e Sojabonenproject 
  
Eind vorig jaar hebben we in samenwerking met de Mkushi Christian Community (MCC), 
een organisatieverband van een aantal lokale kerken in het Mkushi District, een 
sojabonenproject opgezet. De coördinator van de MCC, pastor Michael Tembo heeft 
daarover het volgende geschreven:  
 
“De oogst was goed. Het is de eerste keer dat we dit project hebben gedaan, dus de 
uiteindelijke impact kunnen we nog niet goed inschatten. Wat we wel hebben gezien is 
dat de weduwen de sojabonen hebben kunnen verkopen en zo in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Vóór dit project waren de mensen genoodzaakt hun maisvoorraden te 
verkopen, wat er toe leidde dat men aan het eind van het jaar geen eten meer had, er 
honger werd geleden en mensen moesten werken om te overleven. Nu verwacht ik dat de 
mensen in december en januari op hun eigen land voor hun eigen levensonderhoud 
kunnen verbouwen, in plaats van in ‘loondienst’ puur voor geld om te overleven. In het 
verlengde daarvan zul je zien dat de kinderen naar school (blijven) gaan in plaats van 
naar het land moeten om mee te werken. Persoonlijk heeft het project mij meer tijd met 
en voor de weduwen opgeleverd, waardoor ik een sterkere band met hen heb gekregen.  
Heel veel dank!”   
   
In de afgelopen periode heeft zich een sponsor gemeld die fondsen heeft toegezegd om  
het sojabonenproject uit te kunnen breiden. Door de zogenaamde ‘sociale context’, lees: 
de directe familie, van weeskinderen te ondersteunen dragen we bij aan een duurzame 
verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen en van de mensen die hen 
opvangen.  
 

Presentatie-avond op 27 november  
 
Gerda wil haar ervaringen, visie en plannen graag met haar achterban delen. Daartoe zal 
zij op donderdag 27 november een presentatie verzorgen. De avond wordt gehouden in 
het gebouw van Volle Evangelie Gemeente ‘De Kern’, Stadhouderslaan 29 in Ridderkerk. 
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en de presentatie start om 20.00 uur. 
 
Met het oog op de voorbereidingen vragen we  of u zich via info@umutima.nl aan wilt 
melden wanneer u van plan bent om langs te komen. 
 

Giftenbox 
 
Graag brengen we de Umutima Foundation Giftenbox nogmaals onder uw aandacht. 
Deze box is beschikbaar, inclusief één of twee Umutima Foundation banners, voor 
mensen die bij een feest, jubileum of andere feestelijke gelegenheid geld voor het werk 
van Gerda willen vragen in plaats van cadeaus. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van Umutima.   

 
Mogen we op u blijven rekenen? 
 
In financieel opzicht is 2014 wederom een goed jaar voor de Umutima Foundation 
geweest. De lopende kosten konden worden gedekt en door een aantal specifieke giften 
konden de activiteiten in Mkushi worden uitgebreid. Met het oog op de verdere 
ontwikkeling van het voedingscentrum zijn we onverminderd op zoek naar mensen en 
organisaties die, bij voorkeur voor langere tijd, het werk van de Umutima Foundation 
willen ondersteunen. Dit kan door een gift over te maken op rekeningnummer 
NL94RABO0157012263 t.n.v. ‘Umutima Foundation´ of door donateur te worden van de 
Umutima Foundation. 
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Contact 
 
E-mail Gerda: 
gerda@umutima.nl 
 
Website: 
www.umutima.nl 
 
E-mail:   
info@umutima.nl 
 
Postadres: 
Pruylenborg 185 
3343 ND  H.I. Ambacht 


