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Nieuwe uitdaging 
  
Ik kijk terug op een goede verlofperiode in Nederland. Het was  
goed om veel mensen weer te zien en te spreken. Contact  
onderhouden vanuit Zambia via e-mail en Skype gaat prima  
maar er gaat toch niets boven elkaar kunnen zien! 
  
Inmiddels ben ik al weer twee maanden terug in Mkushi.  
Helaas zijn de interne organisatorische problemen bij Maranatha nog niet opgelost. 
Mede hierdoor én vanwege het feit dat er nog geen werkende waterbron op het terrein 
van het kindercentrum is, kunnen er nog geen kinderen in het huis worden opgenomen. 
Dit is heel jammer. Ik heb hierdoor nu wel tijd om andere projecten in gang te gaan 
zetten voor Umutima. Het eerste project zal het realiseren van een voedingscentrum zijn 
in de wijk Itala in Mkushi. Er wonen in deze wijk veel kwetsbare (wees)kinderen. Zij 
vinden vaak wel onderdak bij hun familie maar voedsel, scholing en kleding zijn een 
probleem. Tijdens mijn eerste bezoek aan deze wijk (in 2010) kwam al in mijn gedachten 
dat een voedingscentrum een oplossing kan betekenen voor veel kinderen en hun 
familie. 
  
De bedoeling is om ongeveer 30 kinderen van maandag t/m vrijdag één maaltijd (lunch) 
per dag te geven. Verder willen we er op toezien dat ze naar school gaan en het 
schoolgeld en schoolbenodigdheden betalen. We willen ook proberen om de 
levensstandaard van de families waar de kinderen wonen te verbeteren zodat ze 
uiteindelijk niet langer afhankelijk zijn onze hulp. Het verstrekken van een microkrediet 
om een eigen bedrijfje te starten kan hierbij helpen.  
  
Ik ben nu bezig om mijn netwerk uit te breiden en mensen te zoeken die mij kunnen 
helpen met mijn plannen en een plek te vinden voor het voedingscentrum. Niet 
onbelangrijk is ook het zoeken naar lokale fondsen om het voedingscentrum te 
realiseren en draaiende te houden. Ik zou graag melden wanneer het centrum open 
gaat, maar ik weet inmiddels dat tijd in Afrika een rekbaar begrip is. Als je diep in mijn 
hart kijkt: liever nog gisteren dan vandaag. Ik hoop dus zo snel mogelijk! 
  
Het opzetten van het voedingscentrum is voor mij een stap in geloof. Hoe mooi is het 
dan om te zien dat God de weg wijst en deuren opent. Soms staat een deur op een kier, 
maar een volgende deur wagenwijd open. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het 
voedingscentrum er gaat komen en dat het voor veel kinderen een verschil zal maken.  
  
Hartelijke groeten, 
  
Gerda 
 

Ontwikkelingen Maranatha Children’s Centre 
 
Zoals Gerda heeft vermeld kampt de Maranatha Children’s Centre Foundation (MCCF) 
met een aantal interne organisatorische uitdagingen. Namens de Umutima Foundation 
heeft voorzitter Jan-Paul Apon hierover een gesprek met het  bestuur van MCCF 
gevoerd. De structuur van de uitvoerende organisatie van het kindercentrum is op dit 
moment niet voldoende uitgewerkt…….vervolg op pagina 2. 
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Vervolg van pag. 1 – Ontwikkelingen Maranatha Children’s Centre 
 
In de praktijk leidt dat ertoe dat verantwoordelijkheden niet of niet voldoende worden 
opgepakt. Hierdoor is het bijzonder lastig om, juist in deze opbouwfase, zaken goed van 
de grond te krijgen. Umutima heeft er bij het bestuur van MCCF op aangedrongen tot 
een concrete oplossing van de interne strubbelingen te komen. Tot die tijd zal de 
betrokkenheid van Gerda bij het kindercentrum iets meer ‘vanaf de zijlijn’ zijn. Een 
lastige keuze, maar naar onze mening noodzakelijk om uiteindelijk tot een werkbaar 
geheel te komen.     
 

Actie Rehobothschool Ridderkerk voor voedingscentrum 
  
De laatste twee weken voor de voorjaarsvakantie stonden voor de Rehobothschool in 
Ridderkerk in het teken van projecten. Groep 6A had als project ‘Op reis naar Afrika’. 
Met veel enthousiasme is gewerkt aan het in beeld brengen van diverse elementen van 
het Afrikaanse continent en de Afrikaanse cultuur. Op initiatief van de leerkrachten van 
groep 6A is een verkoopactie georganiseerd, waarvan de opbrengst naar Umutima gaat 
om in Mkushi een voedingscentrum op te zetten. Woensdag 20 februari was de ‘kijk-
avond’. Het lokaal van groep 6A ademde een typisch Afrikaanse sfeer uit en achter een 
kleurrijke stand stonden verschillende Afrikaans geklede verkopers. Het was een drukte 
van belang en de kraam had aan kopers geen gebrek. De uiteindelijke opbrengst 
overtrof alle verwachtingen. Alles bij elkaar is een bedrag van €885,20 bij elkaar 
gebracht! Dank aan alle kinderen uit groep 6A én aan meester Hunink en juf Lindhout 
voor deze superleuke actie, met een geweldige opbrengst! 
  

Umutima Foundation ondersteunt ‘tomatencoöperatie’ 
  
Rondom de stad Mkushi worden veel tomaten verbouwd. Het klimaat maakt dat in 
principe het hele jaar door geplant en geoogst kan worden. Hierdoor is het aanbod 
relatief groot en daarmee de verkoopopbrengst relatief klein. Op dit moment levert een 
kist met 25 kilo tomaten lokaal iets meer dan €4 op. Het Mkushi District grenst aan 
Congo. Wanneer de tomaten op de Congolese markt worden verkocht, levert dezelfde 
kist tomaten tot het viervoudige op. De lokale bevolking heeft echter geen middelen om 
het benodigde transport te betalen. 
 
De Umutima Foundation gaat een lokale organisatie, de Mkushi Christian Community 
(MCC), assisteren bij het opzetten van een ‘tomatencoöperatie’. MCC heeft een groot 
aantal kwetsbare gezinnen geïdentificeerd. Veelal zijn het gezinnen waarbinnen de 
ouders zijn overleden en het oudste kind de zorg voor de overige kinderen heeft. Deze 
gezinnen zullen in de gelegenheid worden gesteld hun, vaak beperkte, tomaten-
opbrengst tegen een gunstige prijs in Congo te verkopen.  
 
Umutima heeft een gift ontvangen die, in de vorm van een microkrediet, zal worden 
gebruikt om het transport van de tomaten te financieren en een aantal eigen 
tomatenkratten aan te schaffen. Dat laatste is belangrijk, want wanneer men over eigen 
kratten beschikt, kan een voordeliger transporttarief worden bedongen. Met een deel 
van de totaalopbrengst zal het microkrediet worden terugbetaald. Dat zal vervolgens 
worden ingezet om de overig benodigde kratten te kopen. Gerda ondersteunt MCC 
daarnaast met de organisatorische en administratieve kant van het project.   
 
Naast dit ‘tomatenproject’ heeft Gerda nog andere mogelijke projecten op het oog. We 
houden u via de website op de hoogte van verdere ontwikkelingen.  
 

 Helpt u mee?! 
 
U kunt het werk van Gerda steunen door een gift over te maken op rekening- 
nummer 1570.12.263 t.n.v. ‘Umutima Foundation´ of door donateur te  
worden van de Umutima Foundation. 
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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 


