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Tijd….

Soms vliegt de tijd en soms lijkt de tijd langzaam te gaan. 
Deze maand woon ik alweer vijf jaar in Zambia. Het voelt soms veel korter. Ik weet nog zo 
goed de laatste week in Nederland. Dat lijkt veel korter dan vijf jaar geleden. Aan de andere 
kant heb ik helemaal mijn draai gevonden in Zambia en voelt het vaak alsof ik hier al veel 
langer woon. En dat is goed, denk ik. 

Dingen gaan soms anders dan je van tevoren bedenkt en verwacht. Dat hoeft niet altijd 
verkeerd te zijn. In mijn situatie is het heel goed uitgepakt. Ik had vijf jaar geleden nooit 
gedacht dat ik een voedingscentrum zou opzetten en runnen. Ik zou het niet gedurfd 
hebben. Doordat ik al in Mkushi woonde en niet happy was in de oude situatie was het 
gemakkelijker om wel die stap te maken, met in het achterhoofd dat het goed is om klein te 
beginnen en als het een succes is te groeien. 

Groeien doen we! Op dit moment hebben we 40 kinderen uit dertien families. Dit betekent 
dat we propvol zitten, zeker als ze allemaal op hetzelfde tijdstip komen. Gelukkig zitten er 
ook wat kleine kinderen tussen en met een beetje passen en meten is er plaats voor 
iedereen. We groeien uit onze huidige locatie en wat is het mooi dat er voldoende fondsen 
zijn om na het regenseizoen (april) te kunnen starten met de bouw van een nieuw 
voedingscentrum. Deze locatie zal plaats gaan bieden aan 75 tot 100 kinderen. 

De betrokkenheid van de (blanke) mensen in Mkushi bij het voedingscentrum groeit. Het 
afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in meer mensen die even kwamen kijken om nu precies 
te zien wat we doen. Ook zijn er diverse boeren geweest die fruit, aardappels en groenten 
gegeven hebben. Een school in Mkushi Farm Block heeft gezorgd voor een kerstcadeautje 
voor ieder kind. Ook heel belangrijk zijn de mensen die mij helpen bij de nieuwbouw van het 
voedingscentrum. Kortom het voedingscentrum gaat meer leven bij de mensen in Mkushi en 
dat is ook wat we nodig hebben. 

Ik kijk vol verwachting uit naar de dingen die komen gaan. Ik hoop dat de tijd vliegt en dat het 
snel april is en de bouw van start kan gaan. 

Hartelijke groet,
Gerda

Benefietconcert met Reni & Elisa Krijgsman

Zaterdag 11 februari vindt in Ridderkerk een op voorhand bijzonder concert plaats. De in de 
Nederlandse gospelwereld zeer bekende Reni & Elisa Krijgsman zullen een avondvullend, 
intiem en uniek concert geven. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de Umutima 
Foundation.

Concerten van Reni & Elisa worden als bemoedigend, bijzonder en opbouwend ervaren. Het 
repertoire bestaat grotendeels uit eigen geschreven, Nederlandstalige nummers. De muziek 
kan worden beschreven als hartverwarmende, relaxte pop in de stijl van onder andere Marco 
Borsato. Meer informatie over Reni en Elisa vindt u op www.renienelisa.nl.

Het concert vindt plaats in het gebouw van Volle Evangelie Gemeente De Kern,
Stadhouderslaan 29 in Ridderkerk. Aanvang: 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Kaarten kosten €7,50 en zijn verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren via info@umutima.nl.
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Community building

De hoofdactiviteit van de Umutima Foundation is het runnen van het voedingscentrum 
in de wijk Itala in Mkushi. Daarmee bieden we directe hulp aan een deel van de meest 
kwetsbare kinderen in de stad. Daarnaast proberen we op bescheiden wijze een bijdrage 
te leveren aan de ‘zelfredzaamheid’ van inwoners van Itala. De afgelopen jaren is heel 
duidelijk geworden dat basiselementen voor een beter bestaan ontbreken. Daarbij gaat 
het niet alleen om voedsel, maar ook om andere bestaansmiddelen, zoals een inkomen. 
Veel moeders proberen als dagloner wat geld te verdienen. Veelal niet erg succesvol. 
Het alternatief is een eigen business te starten. Daarvoor ontbreekt echter het 
‘startkapitaal’. Als men met een goed plan komt, ondersteunt Umutima dat met een 
microkrediet of het financieren van zaaigoed (bonen). Vanuit de opbrengst wordt de 
‘lening’ terug betaald. Ook investeren we in mensen en activiteiten die een positief 
effect hebben op de hele gemeenschap. Community building door het leveren van 
meubilair aan de plaatselijke kliniek, voorfinanciering van de reparatie van de 
waterpomp in de wijk en een regeling om de kwalificatie van twee verpleegsters voor de 
kliniek mogelijk te maken. Allemaal kleine stapjes, die echter wel een groot verschil 
kunnen maken!     

Belangrijke stappen voor de nieuwbouw

In de afgelopen maanden zijn verschillende mijlpalen bereikt met betrekking tot de 
gewenste nieuwbouw van een eigen voedingscentrum. Eerder hebben we gemeld dat 
verschillende organisaties de intentie hadden uitgesproken bij te dragen in de kosten 
van de nieuwbouw. Ondertussen hebben diverse partijen hun toezegging concreet 
gemaakt. Dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het realiseren van de plannen!

Om te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat er water beschikbaar is; op de meeste 
plekken in Afrika een redelijk uitdagende voorwaarde! Zo ook in Mkushi. De enige 
mogelijkheid is het boren van een zogenaamde bore hole. Dat is een hele operatie die in 
de droogste tijd van het jaar wordt uitgevoerd. Wanneer je in de droge tijd voldoende 
water vindt, is de kans het grootst dat je het hele jaar door  water hebt. Het boren naar 
water was spannend, maar is uiteindelijk succesvol geweest. Hiermee is een heel 
belangrijke voorwaarde voor de nieuwbouw ingevuld. De komende weken wordt de 
laatste hand aan de bouwplannen gelegd. In de volgende nieuwsbrief hopen we u de 
daadwerkelijke start van de nieuwbouw te kunnen melden.

Kom in actie voor Umutima!

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we door onder andere stijgende prijzen 
in Zambia een uitdaging hadden om voldoende fondsen te werven om de lopende kosten te 
dekken. Mede door diverse sponsoracties en enkele onverwachte giften hebben we 2016 
goed kunnen afsluiten. 

Een bijzonder woord van dank voor de leden van Volle Evangelie Gemeente De Kern, de 
thuisgemeente van Gerda in Nederland. Zij hebben een sponsormaaltijd en een Kerstmarkt 
georganiseerd, beide met een fantastische opbrengst. Daarnaast gaat onze dank ook uit naar 
onze vaste donateurs, velen al vanaf het begin betrokken bij de Umutima Foundation. Uw 
trouwe ondersteuning maakt het verschil voor de kinderen in Zambia.  

We kunnen niet zonder uw hulp. Help ons mee het netwerk rondom Umutima te vergroten 
door mensen en organisaties enthousiast te maken voor het werk van Umutima. Steunen kan 
door een gift over te maken op rekeningnummer NL94RABO0157012263 t.n.v. ‘Umutima 
Foundation´ of door donateur te worden van Umutima. De Umutima Foundation heeft de 
ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Volg de Umutima Foundation op facebook!
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