
Nieuwsbrief 

Nr. 9 
Januari 2014 

 
 

Lange adem… 
   
De afgelopen maanden hebben mij geleerd dat iets opbouwen  
in Zambia niet gemakkelijk is en een proces van de lange adem  
is. Het vraagt veel geduld en als je juist denkt dat zaken  
geregeld zijn dan blijkt dat afspraken hier niet altijd afspraken  
zijn en je weer terug bij af bent.  
  
De vliegende start van het voedingscentrum afgelopen mei was hoopgevend. Het was 
dan ook erg teleurstellend dat we een paar maanden later genoodzaakt waren om dit 
project op de locatie bij een kerk te stoppen.  
  
Het goede nieuws is dat we een doorstart gemaakt hebben in de wijk Itala. In deze wijk 
wonen veel arme mensen en ik denk dat we hier beter op onze plaats zijn. Umutima 
heeft een huis gehuurd aan de enige doorgaande weg in de wijk. In nauw contact met 
social welfare in Mkushi is er gekeken of het huis aan de eisen voldoet. Door de bouw 
van een toilet voldoet het aan de eisen en was de weg vrij om weer van start te gaan. 
  
De afgelopen weken ben ik samen met Bright bij een aantal weduwen met kinderen op 
bezoek geweest om te kijken wat hun situatie is. Die is ronduit schrijnend. Regelmatig 
hoor ik dat de weduwen proberen hun kinderen iedere dag minimaal één maaltijd te 
geven, maar dat dit soms niet lukt. Geld om de kinderen naar school te laten gaan is er 
niet. Wat is het dan mooi om hier een verschil te kunnen maken.  
  
We zijn van start gegaan met 12 kinderen in de leeftijd van 1 jaar tot 11 jaar en een 
meisje van 15 jaar. Dit meisje is de oudste van een gezin met vier kinderen en toen ik 
daar op bezoek was en de moeder niet thuis was, vertelde het meisje dat er plannen 
waren om haar te laten trouwen. Hoewel dit gezien de leeftijd verboden is in Zambia 
gebeurt het wel. In een later gesprek ontkende de moeder deze plannen. Ik hoop dat we 
het meisje, door haar naar school te laten gaan en haar iedere dag een maaltijd te 
geven, kunnen behoeden voor een huwelijk op een te jonge leeftijd.  
  
We hoeven niet bezorgd te zijn dat we geen kinderen kunnen vinden want de afgelopen 
dagen bleek dat mensen ons weten te vinden en vragen of we ze kunnen helpen.  
  
De afgelopen maanden zijn niet altijd gemakkelijk geweest. Mijn kracht haal ik uit de 
wetenschap dat God altijd bij mij is, voor mij, achter mij en naast mij. Ik ben dankbaar 
dat ik dat iedere keer weer mag ervaren.  
  
Hartelijke groeten, 
  
Gerda 
  

Van participeren naar pionieren 
 
Het jaar 2013 was voor Gerda en het bestuur van Umutima onverwacht erg dynamisch.  
Toen duidelijk werd dat de realisatie van het Maranatha Children’s Centre aanzienlijke 
vertraging zou gaan oplopen, is Gerda op zoek gegaan naar andere manieren om 
weeskinderen in Mkushi een betere toekomst te geven…….vervolg op pagina 2. 
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Vervolg van pag. 1 – Van participeren naar pionieren 
 
Gerda heeft in de voorbereiding op haar vertrek naar Zambia enkele maanden in Malawi 
doorgebracht. Daar heeft zij onder andere in een voedingscentrum meegewerkt. Het 
principe is eenvoudig: geef kinderen vijf dagen in de week een goede maaltijd en bied ze 
de gelegenheid om naar school te gaan. Met voeding wordt op korte termijn concreet 
voorzien in een  primaire levensbehoefte, terwijl scholing op de langere termijn bijdraagt 
aan een betere toekomst. Vanuit die gedachte heeft Gerda onderzocht welke 
mogelijkheden er in Mkushi waren om een voedingscentrum te starten.  
 
Buiten Umutima zijn er nauwelijks andere hulporganisaties in Mkushi werkzaam en al 
gauw bleek dat een voedingscentrum alleen kans van slagen zou hebben als Umutima 
het voortouw in dit initiatief zou nemen. ‘Meewerken in een bestaand initiatief’ werd zo 
in één keer ‘ontwikkelen van een eigen activiteit’. En dat was voor zowel Gerda als voor 
het bestuur een uitdagend nieuw uitgangspunt, omdat hier veel meer bij komt kijken 
dan ‘alleen maar’ meewerken in een lopend project. Toch hebben we gemeend deze 
stap te moeten maken.   
 
Toen bekend werd dat Gerda een voedingscentrum ging beginnen meldden zich lokale 
sponsoren. Die zegden toe de dagelijkse kosten (exploitatie) van het project voor hun 
rekening te willen nemen. Daarnaast konden met de opbrengst van de actieweek van de 
Rehobothschool in Ridderkerk de benodigde keukenspullen en borden worden gekocht. 
Daarmee was in mei alles gereed om de eerste kinderen op te vangen. Helaas bleek de 
samenwerking met een lokale kerk niet duurzaam en moesten de activiteiten in 
september worden gestaakt. Dat was het moment waarop we hebben besloten een 
eventuele doorstart volledig in eigen beheer te doen. En dat is gelukt! Woensdag 15 
januari jongstleden is het nieuwe voedingscentrum geopend. We zijn met 12 kinderen 
gestart, maar we verwachten op niet al te lange termijn 25 tot 30 kinderen in het 
centrum te hebben. Kinderen voor wie de toekomst er een stukje beter uitziet! 
 

Umutima Foundation ondersteunt sojabonenproject 
  
Zoals door Gerda in haar weblog aangegeven is Umutima in samenwerking met de 
Mkushi Christian Community (MCC) een sojabonenproject begonnen. Dit project is in 
plaats van het vorig jaar aangekondigde ‘tomatenproject’ gekomen. De reden daarvoor 
is dat het tomatenseizoen afgelopen jaar erg slecht was, waardoor de mogelijkheden om 
hier iets structureel mee te doen zeer beperkt bleken. Sojabonen zijn eenvoudiger te 
verbouwen en door samenwerking met een agrarische coöperatie kan een goede prijs 
worden bedongen. Het project is gebaseerd op het principe van microkredieten. Dat 
betekent dat deelnemers een lening hebben gekregen die ze uit de winst van hun eerste 
oogst(en) terug betalen. Vervolgens kunnen weer nieuwe gezinnen worden geholpen. 
De gezinnen die meedoen krijgen agrarische ondersteuning en training op het gebied 
van financiën. We hopen dat ook dit bijdraagt aan een betere bestaansbasis.          
 

Wijzigingen incasso per 1 februari 2014  
 
U heeft het wellicht al in de media vernomen dat de regelgeving in Nederland met 
betrekking tot het incasseren van o.a. donaties per 1 februari 2014 verandert. Indien u 
als donateur een machtigingsformulier heeft ingevuld, hebben wij u per e-mail op de 
hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen.  Deze betreffen voornamelijk de 
informatievoorziening over uw incasso. Er verandert verder niets aan de door u 
afgegeven machtiging.  
 

Helpt u mee?! 
 
U kunt het werk van Gerda steunen door een gift over te maken op rekening- 
nummer NL94RABO0157012263 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 


