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Groei…!

Het voedingscentrum draait op volle toeren. Vorig jaar januari zijn we gestart met 12 
kinderen en inmiddels is dit aantal gegroeid naar 38 kinderen. Dit betekent dat we uit 
ons onderkomen groeien. Gelukkig komen de kinderen niet allemaal op tijd en zo kan 
het net. Met dertig kinderen zitten we vol. Een mooie mijlpaal was de 5.000ste maaltijd 
die we recent hebben geserveerd. Ik heb goede hoop dat we dit jaar ruim 7.000 
maaltijden zullen uitgeven…misschien wel 7.500. In 2014 hebben we in totaal 5.100 
maaltijden aan de kinderen gegeven. Er zit dus groei in en dat is goed om te zien. 

De families die we helpen zijn zich inmiddels goed bewust van de verantwoordelijkheden 
die ze hebben. Hier hebben we veel tijd aan besteed en dat werpt nu zijn vruchten af. De 
moeders komen meestal om af te wassen en als ze een keer niet kunnen informeren ze 
ons. De meeste kinderen gaan iedere dag naar school, al wordt er soms nog weleens 
gespijbeld. Ze hebben inmiddels wel door dat dit altijd uitkomt en dat er dan naar de 
reden van absentie wordt gevraagd. Dit willen ze liever niet en zo is dit een stimulans om 
naar school te gaan. 

Inmiddels zijn we ook gestart om moeders of oma’s een microkrediet te geven om een 
eigen handeltje te starten. Vijf moeders maken hier gebruik van. Het bedrag van de 
lening ligt tussen de vijf en vijftien euro. Een heel laag bedrag maar het kan een groot 
verschil maken. De vrouwen verkopen gedroogde vis of groenten. Sommigen hebben 
zich echt ontwikkeld tot zakenvrouw. Eén van de moeders heeft binnen drie maanden 
haar lening terugbetaald terwijl dit in negen maanden mocht. “De zaken gaan goed, dus 
ik betaal het nu maar direct terug”, was haar reactie. Dit is ook een stukje groei in de 
activiteiten van Umutima en ook een stukje groei voor de vrouwen. Het sterkt hun 
zelfvertrouwen, ze hoeven niet meer langs de deuren om te kijken voor een klusje om 
geld te verdienen. Nee, ze gaan nu langs de deuren om hun producten te verkopen. 

Zambia kampt met grote problemen. Er is een tekort aan elektriciteit door o.a. een te 
lage waterstand in Lake Kariba waar een groot gedeelte van de stroom opgewekt wordt. 
Dit betekent dat er gemiddeld acht uur per dag geen stroom is. Dit is schadelijk voor de 
economie. Bedrijven kunnen niet werken, netwerken doen het niet en de bevoorrading 
van winkels is minder.  Een ander probleem is de enorme waardedaling van de Kwacha
ten opzichte van de Dollar en de Euro. Het afgelopen jaar schommelde de koers rond de 
8 Kwacha voor 1 euro. Inmiddels is dit opgelopen tot ruim 13 Kwacha voor 1 euro. Dit 
betekent dat er ook forse prijsstijgingen zijn. Zo is de prijs van brood met 25% gestegen, 
de prijs van eieren met 50% en die van melk met 15%. Het inkomen van de Zambianen is 
niet gestegen. Dit houdt dus in dat ze minder kunnen kopen met hun geld. Voor onze 
families betekent het dat een maaltijd voor hun gezin in prijs is gestegen en als er al geld 
was voor extra dingen, dan is  dit er nu niet meer. 

We zitten nu in het hete seizoen en kijken met verlangen uit naar de regen. Normaal 
gesproken start deze maand de regen maar de vorige jaren was het iedere keer later. 
We hopen en bidden dat er snel en genoeg regen zal vallen. Dit is nodig om waterputten 
weer te vullen, gewassen te verbouwen en stroom op te wekken. 

Hartelijke groeten,

Gerda
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Bouw multifunctioneel voedingscentrum

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de aankoop van een stuk grond 
in Mkushi en de plannen die we aan het ontwikkelen waren om tot de bouw van een 
eigen voedingscentrum te komen. De directe aanleiding om over een andere locatie na 
te denken is de structurele groei die het voedingsprogramma laat zien. We kunnen op 
dit moment niet meer kinderen in het programma opnemen, omdat de fysieke ruimte 
daarvoor ontbreekt. Los daarvan biedt het huidige onderkomen geen ruimte om naast 
het voedingsprogramma andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld trainingsprogramma's 
voor weduwen, te ontwikkelen.

De belangrijkste reden om een eigen centrum na te streven is dat we daarmee niet 
langer afhankelijk zijn van een verhuurder, zoals nu wel het geval is. In Zambia mag een 
organisatie die zich met praktische hulp aan weeskinderen bezig houdt formeel niet in 
een huurlocatie werkzaam zijn. De achterliggende gedachte is dat wanneer de huur 
wordt opgezegd, de kinderen op straat staan. Hoewel dit voor het voedingscentrum niet 
direct van toepassing is, zijn we er tijdens een inspectie door de Zambiaanse autoriteiten 
al wel op aangesproken. 

De afgelopen periode heeft Gerda met 
verschillende lokale mensen over de plannen 
voor een eigen centrum gesproken. Op basis 
van de behoeften van Umutima is door een 
lokale deskundige een plan ontwikkeld voor de 
bouw van een multifunctionele ruimte en een 
woonhuis voor de beheerder. De totale kosten 
voor deze twee gebouwen bedragen ongeveer 
€58.000. Bij het berekenen van de kosten 
bleek wederom dat de prijzen in Zambia 

behoorlijk hoog liggen. Ter illustratie: een zak cement kost in Zambia evenveel als in 
Nederland!

Het bestuur van Umutima heeft voor de financiering van de nieuwbouw contact met 
enkele Nederlandse organisaties gelegd. We hopen op korte termijn te horen of onze 
aanvragen worden gehonoreerd. Dat zou een goed vertrekpunt bieden voor de verdere 
financiering van de plannen. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor ideeën of tips 
die ons helpen om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen.

Halskettingen voor Umutima

Wellicht herinnert u zich de eerdere verkoopacties voor Umutima. Na de verkoop van 
sjaals en broches worden nu bijzonder fraaie halskettingen gemaakt. Iedere hanger is 
uniek en wordt met een zwart ‘waxkoord’ geleverd. De halskettingen kosten €6,00 per 
stuk. Voor €7,50 wordt de halsketting (binnen Nederland) per post naar uw huisadres 
verzonden. Wellicht heeft u de mogelijkheid om meerdere halskettingen te verkopen, 
bijvoorbeeld binnen uw kerk, op uw werk of op de school van uw kinderen. Mocht u een 
halsketting willen kopen, of als ‘verkooppunt’ willen fungeren, neemt u dan contact met 
ons op via info@umutima.nl.        

Ondersteuners gezocht!

De uitbreiding van de activiteiten leidt tot hogere kosten. Wij zijn daarom onverminderd 
op zoek naar mensen en organisaties die het werk van Umutima willen steunen. Dat kan  

door een gift over te maken op rekeningnummer NL94RABO0157012263 
t.n.v. ‘Umutima Foundation´ of door donateur te worden van de Umutima
Foundation. De Umutima Foundation heeft de ANBI-status, waardoor 
giften fiscaal aftrekbaar zijn. Samen maken we het verschil!
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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


