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Droomstart 
 
In de vorige brief heb ik geschreven dat Umutima een voedings- 
centrum wil starten in Mkushi. Inmiddels is dit geen wens meer  
maar een feit. Op 20 mei hebben we de eerste maaltijd geserveerd  
en ik kan spreken van een droomstart. Op dit moment komen er 31 kinderen naar het 
voedingscentrum en betalen we voor 19 kinderen het schoolgeld. 
  
Voordat de kinderen naar het voedingscentrum mogen komen, ga ik eerst op huisbezoek 
om een gesprek te hebben met de moeder, oma of tante en om de thuissituatie te 
bekijken. Bij bijna iedere familie is de thuissituatie schrijnend. Er is geen geld voor drie 
maaltijden per dag, iedereen slaapt op de grond en heeft geen lakens of dekens. Onze 
hulp is dus hard nodig en wat is het dan mooi om met weinig daadwerkelijk iets te 
kunnen doen. 
 
Het voedingscentrum is nu een kleine maand open en er zijn al veranderingen te zien bij 
de kinderen. Een meisje van 1½, die in de eerste week alleen maar zat te zitten, komt nu 
helemaal tot leven. Ze gaat praten en je ziet gewoon dat ze meer energie heeft. 
Kinderen die anders rondom huis rondhingen gaan nu naar school en meestal met 
plezier.  
 
De grootste uitdaging is dat we ook willen proberen om de levensstandaard van de 
families te verbeteren zodat ze niet langer afhankelijk zijn van hulp. Dit zal maatwerk 
worden en niet altijd eenvoudig zijn. Dit is iets wat ik me heel goed realiseer maar die 
uitdaging wil ik wel aangaan. Ik ben heel blij met Bright en Modesta die mij helpen met 
het voedingscentrum en samen met mij er voor willen zorgen dat de kinderen en hun 
verzorgers een beter leven krijgen. 
 
Vorige keer schreef ik dat God de weg wijst en deuren opent. Hij heeft dat in de 
afgelopen drie maanden weer keer op keer laten zien. Ik heb echt ervaren dat Hij de weg 
baant en voor mij uitgaat. Dit zie ik als een bemoediging en een bevestiging en het geeft 
vertrouwen voor de toekomst.  
 
Hartelijke groeten, 
 

Gerda 
 
 

Voedingscentrum in Zambia van de grond 
 
De ambities om in Zambia de activiteiten te verbreden waren er al even. Nu na een 
relatief korte periode van voorbereiding en de nodige door Gerda opgebouwde 
contacten zijn we met het Umutima voedingscentrum in Mkushi van start gegaan. De 
kinderen binnen het voedingsprogramma komen allen uit de wijk Itala. Ze ontvangen van 
maandag tot en met vrijdag één maaltijd (lunch) per dag..…….vervolg op pagina 2 
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Vervolg van pag. 1 – Voedingscentrum in Zambia van de grond 
 
In Mkushi wonen veel wees- en kwetsbare kinderen. Zij worden vaak opgevangen door 
bij familie in te wonen. Door de dichte bebouwing is er voor de bewoners rondom de 
huizen vaak  geen ruimte om groenten en maïs te verbouwen. De mensen moeten al 
het voedsel kopen. Veel inwoners hebben weinig of geen inkomen en zijn niet in staat 
om de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd te voeden en naar school te laten 
gaan. 
  
Umutima wil deze gezinnen een nieuw perspectief bieden. Dan moet echter eerst 
worden voldaan aan een goede primaire basis. De eerste doelstelling van het 
voedingscentrum is dan ook om de kinderen een voedzame maaltijd per dag te geven. 
Daarnaast willen we er voor te zorgen dat ze naar school gaan. Umutima zal hiervoor de 
benodigde schriften, pennen, potloden en schoolgeld beschikbaar stellen.   
  
Door het dagelijkse bezoek van de kinderen krijgen we ook regelmatiger contact met de 
families. Door dit contact zoeken we samen naar mogelijkheden om de levensstandaard 
van de families te verhogen. Dit kan eventueel bereikt worden door het onder 
voorwaarden geven van een microkrediet. Met deze middelen zijn ze in staat om hun 
eigen business te kunnen starten.  
 
Een voorwaarde voor hulp van Umutima is dat één van de familieleden regelmatig mee 
komt helpen op het voedingscentrum. Op deze manier worden mensen bewust dat hulp 
alleen mogelijk is als ze zelf meehelpen en wordt de betrokkenheid bij het centrum 
vergroot. Deze werkwijze geeft ook inzicht in de gedrevenheid en betrouwbaarheid van 
de familieleden en het al dan niet verstrekken van middelen. De operationele kosten 
van het voedingscentrum worden geheel betaald uit Zambiaanse donaties. 
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen weer “uitstromen’’  zodat weer nieuwe 
kinderen en hun gezinnen kunnen worden geholpen. De eerste ervaringen tot op heden 
zijn positief en bieden voldoende aanknopingspunten om de ambities van Umutima op 
dit vlak te realiseren.  
 

Financiële update 
 
In deze update wordt er teruggekeken naar 2012 en de huidige stand van zaken ultimo 
juni 2013. Financieel maken we binnen Umutima onderscheid tussen de 
exploitatiekosten en projectmatige financiën. De exploitatiekosten zijn er om onder 
andere Gerda te ondersteunen in haar werk in Zambia en de lokale kosten die aan de 
stichting verbonden zijn hier in Nederland. Projectmatige financiën zijn financieringen 
voor specifieke lokale projecten in Zambia, zoals de aanleg van een waterput of de 
bouw van het dak van een weeshuis. 
 
Van de maandelijkse exploitatiekosten kan het volgende vermeld worden: 
• 62% wordt gedekt door de vaste sponsoren van Umutima; 
• 14% wordt gedekt vanuit eenmalige giften; 
• 24% wordt gedekt vanuit inzamelingsacties t.b.v  de exploitatiekosten. 
Met de huidige financiële stand van zaken is ongeveer 1,5 jaar gedekt door 
toezeggingen en opgebouwde reserves. 
 
Van de projecten kan het volgende vermeld worden: 
• Sponsoracties & donaties die specifiek gedaan worden ten behoeve van lokale       
   projecten worden 1 op 1 doorgezet naar het bedoelde project.  
• In Zambia wordt gezocht naar lokale financiering voor de ondersteuning van lokale  
   initiatieven, zoals de gerealiseerde lokale financiering van het voedingscentrum. 
• Een aantal sponsorgelden staan nog gereserveerd op de balans om besteed te worden     
   aan de beoogde projecten in Zambia. 
 
Al met al een gezonde en solide basis voor de exploitatie en lokale projecten. 
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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 

Helpt u mee?! 
 

U kunt het werk van 
Gerda steunen door een 
gift over te maken op 
rekeningnummer 
1570.12.263 t.n.v. 
‘Umutima Foundation´ 
of door donateur te  
worden van de Umutima 
Foundation. 


