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Vooruitkijken…

Mijn verblijf in Nederland is alweer enige tijd geleden. Ik heb er van genoten en het was 
goed om veel mensen weer te zien en te spreken. Ik kijk ook met veel plezier terug op de 
presentatieavond waar ik heb kunnen vertellen over mijn werk. Ook heb ik op twee 
scholen in Ridderkerk presentaties gegeven. Ik heb dit heel leuk gevonden, leuker dan ik 
van tevoren had gedacht. Ik heb genoten van het enthousiasme en de interesse van de 
kinderen, maar ook van hun ongeloof en verontwaardiging toen ze de verschillen tussen 
hun eigen leven en het leven van de Zambiaanse kinderen zagen en hoorden. 

Sinds januari hebben we er acht nieuwe kinderen bij uit drie gezinnen. Helaas hebben 
we onze hulp aan vijf kinderen moeten stoppen. De redenen hiervoor zijn o.a. dat de 
kinderen niet naar school gaan, niet iedere dag naar het voedingscentrum komen en dat 
de moeder niet komt om af te wassen. Voordat we de beslissing nemen om te stoppen 
worden er eerst een aantal gesprekken gevoerd met de moeders om de situatie te 
verbeteren. Vaak heeft dit resultaat, maar jammer genoeg in deze twee gevallen niet. 

Ik zie heel duidelijk dat veel moeders leven bij de dag. Plannen voor de toekomst maken 
beperkt zich tot één of twee dagen vooruitkijken. Hun grootste zorg is een dak boven 
hun hoofd en eten.  Ze ondernemen alleen maar iets als dat direct profijt oplevert. Iets 
ondernemen wat niet direct geld oplevert, maar een investering is in de toekomst is heel 
moeilijk voor ze. We zien dat heel duidelijk bij de opkomst van de moeders om af te 
wassen. Als tegenprestatie voor onze hulp vragen we de moeders namelijk ons één dag 
in de week te helpen met de afwas. Op deze manier kunnen ze hun betrokkenheid laten 
zien en wij zien iedere week de moeders zodat we zaken met elkaar kunnen bespreken. 
Eind januari/begin februari was de opkomst van sommige moeders niet goed. Bright en 
ik hebben de moeders thuis bezocht om uit te leggen waarom het belangrijk is om te 
komen afwassen. Op deze manier investeren zij in de toekomst van hun kinderen. 
Gelukkig hebben de meeste moeders de boodschap begrepen en gaat het nu goed. 

Bright, onze kok, is gelukkig iemand die wel vooruitkijkt en plant. Hij droomde ervan om 
zijn middelbare schoolopleiding af te maken en zijn diploma te halen. Hij is van school 
gegaan omdat zijn ouders geen geld hadden om het schoolgeld te betalen.  Hij is 
leergierig en zit ook vaak met een Engels woordenboek om te betekenis van woorden op 
te zoeken en zijn kennis te vergroten. Umutima helpt Bright om in de avonduren naar 
school te gaan en op deze manier zijn opleiding af te maken. Dit is goed voor Bright maar 
ook voor Umutima. Hoe meer kennis hij heeft, hoe gemakkelijker hij in te zetten is. Het is 
mooi om te zien dat hij graag wil en ook zijn verantwoordelijkheid pakt.  

In een eerdere nieuwsbrief hebben we verteld dat we grond aangekocht hebben. De 
plannen om een eigen gebouw te realiseren krijgen steeds meer vorm. Op de huidige 
locatie zitten we met ongeveer 30 tot 35 kinderen wel aan het maximum wat de ruimte 
betreft. Een eigen gebouw geeft ons de gelegenheid en ruimte om het aantal kinderen 
en onze activiteiten uit te breiden. Er zijn nog genoeg kinderen die onze hulp nodig 
hebben. 

Hartelijke groeten,

Gerda
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Bonenproject - kleinschalig succes

Vorig jaar heeft Umutima een stuk land in Mkushi gekocht, met het doel daar op termijn 
een eigen multifunctioneel (voedings)centrum te gaan bouwen. Aangezien er nog niet 
wordt gebouwd, wordt de grond voorlopig gebruikt om een aantal moeders bonen te 
laten verbouwen. De vrouwen hebben bonen gekregen om te zaaien. Dit is een vorm van 
microkrediet, want de ontvangen bonen moeten vanuit de opbrengst worden 
terugbetaald. De afgelopen weken is er geoogst. Over het algemeen was de opbrengst 
goed. De eerste ‘terugbetalingen’ hebben ondertussen plaatsgevonden. Van de 
resterende bonen wordt een deel voor maaltijden gebruikt. Een ander deel proberen de 
vrouwen op de markt te verkopen. Tenslotte wordt een deel van de bonen bewaard als 
zaaigoed voor het volgende seizoen. Dat gaat goed totdat er geen eten meer is….dan is 
de kans groot dat de bonen alsnog worden opgegeten. Dan is het korte termijnprobleem 
opgelost, maar blijft het probleem voor de langere termijn bestaan. De theorie is simpel, 
maar pas deze maar eens toe als je een lege maag hebt….     

Bouwplannen….

Het huidige voedingscentrum is ondergebracht in een gehuurd huis in de wijk Itala van 
de stad Mkushi. De ruimte is niet heel groot en de mogelijkheden om meer kinderen in 
het voedselprogramma op te nemen zijn beperkt. Nieuwe of aanvullende activiteiten 
kunnen niet worden opgestart, omdat de ruimte en faciliteiten ontbreken. Met de 
aankoop van een stuk grond is de eerste stap gezet om in de toekomst tot een eigen 
multifunctioneel (voedings)centrum te komen. De eerste schetsen zijn gemaakt. In een 
volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid stilstaat bij het idee achter de bouwplannen, 
de kosten en de wijze waarop we de plannen willen gaan realiseren.  

Benefietavond met Jaap Klootwijk 

Zaterdag 28 februari jl. heeft Jaap Klootwijk uit Ridderkerk, met een aantal muzikale 
vrienden, een benefietavond verzorgd. De avond was een muzikale en cabareteske reis 
langs een aantal momenten uit het leven van Jaap. Het was de eerste keer dat hij zo’n 
totaalprogramma ‘op de planken’ bracht. Het aanwezige publiek kon de liedjes en de 
verbindende teksten prima waarderen. Mede doordat de zaalruimte kosteloos door 
Volle Evangelie Gemeente De Kern ter beschikking was gesteld en licht & geluid door 
Music & Ministry werden gesponsord kon een mooie opbrengst van ruim €550 aan 
Umutima worden overgemaakt. Met dank aan Jaap Klootwijk!

Engels…

Tijdens een werkbezoek voor een andere hulporganisatie heeft Jan-Paul Apon, voorzitter 
van Umutima, het voedingscentrum bezocht. Via een tolk sprak hij met één van de  
moeders van wie de kinderen in het voedingsprogramma zitten. Hij vroeg haar wat haar 
drijfveer was om te komen afwassen. Haar antwoord was even simpel als aandoenlijk: 
“Ik wil dat mijn kinderen naar school gaan zodat ze Engels met u kunnen spreken en 
geen tolk nodig hebben. Umutima biedt mij die kans”. Deze vrouw heeft het begrepen!

Donateurs gezocht!

Het voedingscentrum bereikt nu ongeveer 35 kinderen in Mkushi. Er zijn nog tientallen 
kinderen die de hulp van Umutima goed zouden kunnen gebruiken. Daar hebben we uw 
hulp voor nodig. We blijven 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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