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Winter

De winter staat hier voor de deur. Heerlijk. De temperaturen overdag schommelen tussen de 
20 en 25 graden. ’s Nachts ligt de temperatuur tussen de 5 en 10 graden. Het is weer tijd 
voor de shirts met lange mouwen, truien en vesten. ’s Avonds kan het koud zijn maar een 
fleecedeken brengt uitkomst. 

Het voedingscentrum draait goed. De laatste weken hebben zeven kinderen ons helaas 
verlaten. Een moeder met drie kinderen is verhuisd naar een andere plaats. Zij kon het in 
Mkushi niet meer bolwerken en is naar haar broer verhuisd. Wij zijn gestopt met een familie 
met vier kinderen. Er was onduidelijkheid over de samenstelling van het gezin en over de 
verblijfplaats. Iedere keer kwam de moeder weer met een ander, niet kloppend, verhaal op 
te proppen. We maken dat regelmatig mee. Om voor een plaats in het voedingscentrum in 
aanmerking te komen, wordt met het grootste gemak een wenselijk verhaal verzonnen. Door 
een goede intake te doen proberen we alle aanvragen zo goed mogelijk te toetsen. Als zaken 
vervolgens niet blijken te kloppen en de familie voldoet niet (meer) aan onze voorwaarden, 
dan rest er maar één ding en dat is onze hulp beëindigen. Dit zijn niet de leukste en 
gemakkelijkste gesprekken. Ik moet altijd een paar keer diep ademhalen als ik aan de 
kinderen ga vertellen dat ze niet langer mogen komen. De leeggekomen plaatsen worden 
weer opgevuld door kinderen die we op de wachtlijst hebben staan. Deze kinderen krijgen 
dan een kans op een betere toekomst. 

Met de microkredieten loopt het ook goed. Zeven moeder hebben nu een microkrediet. Ik 
zie wel hoe kwetsbaar ze zijn. Twee oma’s die hun lening hadden afbetaald hebben weer om 
een nieuwe gevraagd. De reden hiervoor is dat ze gestopt waren met vis verkopen omdat het 
niet meer voorradig was of veel te duur. Het geld hebben ze gebruikt om eten en drinken te 
kopen omdat er geen of niet genoeg ander werk was. Ik heb ze een nieuwe lening gegeven 
omdat ze de vorige lening keurig afbetaald hadden en ook het advies om de volgende keer 
als er geen vis meer is over te schakelen op bijvoorbeeld groenten verkopen. Ik hoop dat ze 
hier iets van leren….. (vervolg op pagina 2).

Onderweg naar het eerste jubileum!

Als er één cliché klopt is het: de tijd vliegt. In april 2011 is de Umutima Foundation opgericht. 
Dat betekent dat we als stichting ondertussen vijf jaar bestaan. In januari 2017 is het vijf jaar 
geleden dat Gerda naar Zambia vertrok. Dat jubileum zit er dus nog aan te komen. Een 
dergelijke mijlpaal is een goed moment om terug te kijken op de tijd die achter ons ligt.

In de afgelopen vijf jaar is veel gebeurd, veel geleerd en veel bereikt. Keer op keer blijkt dat 
het werken in een land als Zambia geduld, doorzettingsvermogen en ‘een lange adem’ vergt. 
Niets is wat het lijkt, afspraken worden selectief (of helemaal niet) nagekomen en regelmatig 
lijkt het er op dat bureaucratie tot kunst is verheven. Desondanks heeft Gerda met succes het 
voedingscentrum in Mkushi gerealiseerd, krijgen zo’n 35 kinderen dagelijks een gezonde en 
voedzame maaltijd en gaat een groot aantal kinderen naar school. Daarnaast heeft Gerda 
een behoorlijk netwerk in en rond Mkushi opgebouwd. Prima ontwikkelingen!

Terugkijken is prima, maar vooruitkijken is beter. De komende tijd zal voor Gerda en het 
bestuur van de Umutima Foundation in het teken staan van het vergroten van de groep 
supporters van de stichting. Dat is noodzakelijk om ook in de toekomst als organisatie 
succesvol te kunnen blijven. Een toekomst waarin we een eigen voedingscentrum met meer 
mogelijkheden voor kinderen en hun families willen bouwen. Een spannende toekomst. Het 
bestuur van Umutima daagt u uit die toekomst mede mogelijk te maken. Doet u mee?!   
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De regentijd is voorbij. Er is ongeveer net zoveel water gevallen als vorig jaar. Dit is niet 
genoeg om alle dammen en putten vol te hebben. Het was vreemd dat midden in het 
regenseizoen (in januari) het vier weken niet geregend heeft. Veel gewassen hebben dit niet 
overleefd. Toch mogen we in Zambia niet klagen. In de buurlanden Malawi en Zimbabwe is 
de noodtoestand uitgeroepen omdat er door de aanhoudende droogte niet genoeg voedsel 
is voor de bevolking. In de media staat dat ook Zambia te kampen heeft met voedseltekort. 
Op dit moment merk ik daar niet zoveel van. Er is nog steeds maïsmeel te verkrijgen om 
nshima mee te maken en de supermarkten liggen nog vol met producten. Ik zie wel dat de 
prijzen het laatste jaar gigantisch gestegen zijn. De prijs voor één zak maismeel is 40% 
gestegen. Daarmee is een basismaaltijd voor een gemiddeld gezin in Itala verder weg dan 
ooit. Niet alleen de prijs voor maïsmeel is gestegen maar bijna ook alle andere dingen. Als 
gevolg van de prijsstijgingen kunnen we in het voedingscentrum met hetzelfde geld minder 
doen. We moeten dus nog slimmer inkopen. En als er een feestdag is waarop het 
voedingscentrum is gesloten, schrappen we de ‘duurste’ maaltijd van die week. Een kwestie 
van puzzelen en creatief zijn!

In augustus zijn er presidentsverkiezingen in Zambia. De verwachting is dat de 
verkiezingsstrijd zal gaan tussen twee kandidaten. Eén is de huidige president en de andere is 
een econoom. Ik hoor dat vooral ondernemers een voorkeur hebben voor de econoom. Wat 
je ziet is dat de kandidaten veel beloven en soms ook nu al dingen weggeven om stemmen te 
winnen. Ik hoop dat het rustig blijft en er in de grote steden geen onrusten en rellen 
uitbreken. Dit was in het verleden wel het geval. In Mkushi blijft het meestal rustig. Daar 
hoop ik dan maar op. Ik ben benieuwd of de verkiezingsuitslag veranderingen ten goede 
zullen brengen. 

Hartelijke groeten,

Gerda

Stand van zaken nieuwbouwplannen

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij de plannen voor nieuwbouw ten behoeve van het 
voedingscentrum gepresenteerd. De afgelopen maanden is het bestuur van Umutima bezig 
geweest om en aantal grote(re) organisaties achter deze plannen te krijgen. De ‘goede 
doelen markt’ is redelijk verzadigd en het blijkt niet eenvoudig om als kleine stichting de 
benodigde gelden toegezegd te krijgen. Wij zijn blij te kunnen melden dat een aantal partijen 
de intentie heeft uitgesproken om een bepaald bedrag bij te dragen. Daarnaast zijn we nog 
met enkele partijen in gesprek. We hopen de komende tijd tot concrete afspraken te komen, 
zodat we in 2017 daadwerkelijk kunnen gaan bouwen!   

Stijgende prijzen, stijgende kosten…

De ontwikkelingen in de wereld in het algemeen en op de financiële markten in het bijzonder 
hebben grote invloed op de wisselkoers van de nationale munt van Zambia, de Kwacha. De 
Kwacha is ten opzichte van de Dollar in een jaar tijd ongeveer 60% in waarde gedaald. Als 
gevolg daarvan zijn de prijzen in Zambia omhoog geschoten. De kosten van levensonderhoud 
zijn daarmee sterk gestegen. Dat geldt zowel voor de kosten die aan het verblijf van Gerda in 
Zambia zitten, als voor het runnen van het voedingscentrum. De inkomsten van de Umutima
Foundation zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. 

Mede door enkele grote sponsorbedragen in het verleden hebben we de doelstellingen van 
Umutima tot op heden kunnen realiseren. Om dat te kunnen blijven doen zoeken we 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.

Wij houden ons aanbevolen voor fondswerving ideeën en acties. 
Mocht u met een actie de Umutima Foundation willen steunen, neemt u 
dan alstublieft contact met ons op. 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


