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Soms zit het mee, soms tegen…

Het is zover, de bouw is van start gegaan. Het is bijna drie jaar geleden dat we de grond 
hebben aangekocht en nu zijn we aan het bouwen. Mooi om te zien dat dit mogelijk is door 
steun vanuit Nederland als uit Zambia. 

Het nieuwe voedingscentrum gaat plaats bieden aan tachtig tot honderd kinderen. Er komt 
ook een klein klaslokaal dat we gaan gebruiken om te kinderen extra lessen te geven zoals 
Engels en rekenen. Verder komt er natuurlijk een keuken met een ruimte voor alle voorraden 
en er komt ook een kantoor. In deze ruimte zullen de gesprekken met de moeders en de 
kinderen plaatsvinden. Nu gebeurt dat in de ruimte waar ook de voorraden zijn opgeslagen 
en dat is straks gelukkig niet meer nodig. Er komt ook over de hele lengte van het gebouw 
een veranda van 4 meter breed en dat is lekker. Zeker als het warm weer is of als het regent. 
De moeders kunnen dan onder de veranda de afwas doen en het biedt de kinderen ruimte 
om te spelen. Ook komt er een huis voor Bright en Josephine. Nu wonen ze in twee kamers in 
het huidige voedingscentrum en straks hebben ze een compleet huis voor hun gezin. Dat zal 
voor hen het eerst zijn. 

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de fundering. Die is klaar. De samenwerking met de 
aannemer is echter niet naar wens verlopen en we hebben moeten besluiten om het 
contract met de aannemer te beëindiging. Een vervelende beslissing, maar om een goed 
gebouw te krijgen was dit noodzakelijk. Op dit moment zijn we in gesprek met een ander 
aannemer. De bouw zal hierdoor wel enige vertraging oplopen. Op basis van de bijgestelde 
planning verwacht ik dat in september alle werkzaamheden klaar zijn en dat we dan het 
nieuwe centrum in gebruik kunnen nemen.

Voor mij is het een hele uitdaging om alles te begeleiden en aan de juiste touwtjes te 
trekken. Gelukkig vind ik dat wel leuk en heb ik een ‘hulplijn’ voor alle technische details. 
Twee blanke boeren hebben hun hulp aangeboden en daar ben ik blij mee. Zij houden 
controle op de kwaliteit van de bouw en materialen. Ook Bright is een prima hulp. Hij weet 
heel goed waar de juiste materialen te koop zijn en hij weet ook de juiste mensen die het 
transport kunnen verzorgen, want dat moet je hier zelf regelen als je iets koopt. Als Bright
zaken doet scheelt dat ons een hoop geld, want als ze mij, een blanke, zien dan gaat de prijs 
gelijk omhoog en soms loopt dat op tot 30%. 

Ik kijk vol verwachting uit naar de komende maanden en zeker naar het moment dat we het 
nieuwe gebouw in gebruik gaan nemen. Wordt vervolgd. 

Hartelijke groet,
Gerda

Meer kids, meer kosten…

De capaciteit van het nieuwe voedingscentrum is drie keer groter dan de capaciteit van de 
huidige locatie. Dat is niet voor niets: in Itala zijn nog veel meer kinderen die ondersteuning 
nodig hebben dan de 35 tot 40 die er nu gemiddeld in het voedingscentrum komen. We 
hebben bij de nieuwbouw dan ook bewust gekozen voor een ruimte die groot genoeg is om 
maximaal ongeveer 100 kinderen te kunnen helpen. En het terrein is groot genoeg om in de 
toekomst nog zo’n gebouw neer te kunnen zetten .

Umutima betaalt het schoolgeld voor kinderen die de schoolgaande leeftijd en zorgt voor 
schoolkleding en leermiddelen….lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1 - Meer kids, meer kosten

Met het oog op de groei van het voedingscentrum zijn we actief op
zoek naar mensen of organisaties die kinderen willen sponsoren. 
Gezien de huidige dynamiek van in- en uitstroom van het voedings-
centrum is het (nog) niet mogelijk individuele kinderen te sponsoren.
We hebben daarom gekozen voor sponsorpakketten: een jaar 
scholing kost €40 per kind. Omdat niet alle kinderen naar school 
gaan zoeken we voor dit deel financiële dekking voor 80 kinderen.

De kosten van 25 maaltijden, ongeveer het aantal maaltijden per 
kind per maand, bedragen €15. Omdat alle kinderen iedere dag 
een maaltijd krijgen zoeken we voor de maaltijden naar financiële 
dekking voor 100 kinderen. 

De thermometers aan de rechterzijde geven de huidige stand van
zaken aan. Wij streven naar meer groen!

Helpt u mee om onze ambitie waar te maken?  

Het belang van scholing

Umutima biedt kinderen die de schoolgaande leeftijd hebben de mogelijkheid om naar 
school te gaan. Scholing is primair van groot belang voor de ontwikkeling van de 
kinderen. Daarnaast zit er een groot sociaal aspect aan scholing. Het schoolsysteem in 
Zambia voorziet in een vorm van basisonderwijs (primary school: grade 1 - 7) en een 
vorm van voortgezet onderwijs (secundary school: grade 8 - 12). Veel primary schools 
hebben echter net voldoende onderwijzers en klaslokalen om grade 1 - 5 te bieden. 

Kinderen die niet naar school gaan vervelen zich en het gevolg hiervan is dat ze al op 
jonge leeftijd gaan werken (kinderarbeid) of de hele dag op straat hangen. Het is een feit 
dat bij meisjes die niet naar school gaan relatief vaak tienerzwangerschappen 
voorkomen. En als een meisje eenmaal zwanger is, is haar verdere  toekomst feitelijk 
bepaald. Geen verdere scholing, geen verdere ontwikkeling. Dat is niet alleen erg 
jammer voor de kinderen, maar ook niet goed voor het land. Een hogere ontwikkeling is 
noodzakelijk om meer zelfvoorzienend te kunnen worden. Om weg te komen van de 
afhankelijkheid van anderen. Om die reden zet Umutima stevig in op scholing. Gelukkig 
is er in Mkushi voldoende gelegenheid om kinderen het volledige primary school traject 
te laten doorlopen. Ook zijn er in Mkushi enkele secondary schools. 

We merken echter dat lang niet alle kinderen, maar ook hun ouders/verzorgers, het 
belang van scholing inzien. Gelukkig heeft Gerda uitstekende contacten met de school 
waar de kinderen uit het voedingscentrum naartoe gaan. De locatie van het nieuwe 
voedingscentrum is in dat kader ook gunstig: het ligt aan de weg naar de school, wat een 
extra mogelijkheid geeft een oogje in het zeil te houden. In het nieuwe voedingscentrum 
komt ook ruimte om (bij)les te geven. Met name Engels is een vak dat serieuze aandacht 
nodig heeft. Het is hartstikke leuk om Bemba te spreken, maar daar red je het in de rest 
van de wereld niet mee!

Umutima heeft u nodig!

We blijven zoeken naar nieuwe sponsoren en donateurs. Alleen met uw hulp kunnen we 
het belangrijke werk van Umutima voortzetten. 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.
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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

https://www.facebook.com/Umutima-Foundation-1458933207741876/?fref=ts
https://www.facebook.com/Umutima-Foundation-1458933207741876/?fref=ts

