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Steeds concreter…..

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is er een hoop
gebeurd! De definitieve keuze om naar Zambia te vertrekken 
brengt met zich mee dat er nu van alles echt geregeld moet gaan 
worden. Zo heb ik afspraken gemaakt met mijn werkgever 
BMC Interlink over het beëindigen van mijn contract, ben ik het transport van een 
container met mijn persoonlijke spullen aan het regelen en ben ik druk bezig om mij de 
beginselen van de lokale taal, Bemba, eigen te maken.  Ik kan jullie verzekeren: dat 
laatste valt nog niet mee! 

We hebben ondertussen een container gekocht. Deze biedt voldoende ruimte om naast 
mijn eigen spullen ook hulpgoederen mee te nemen. In Mkushi is onder andere 
behoefte aan (kinder)kleding, kinderschoenen, slippers, dekens of dekbedden en 
handdoeken. We hebben een aantal bedrijven en organisaties aangeschreven met het 
verzoek of zij hier een bijdrage aan kunnen leveren.  

In Zambia wordt hard gezocht naar een geschikte woning. Het is wel een aparte ervaring 
om op bijna 8000 kilometer afstand, op basis van de informatie en foto’s van de lokale 
vertegenwoordigers van de Maranatha Children Centre Foundation, te beslissen over het 
wel of niet gaan huren van een woning. Er is een ‘twee-onder-één-kap’ in beeld. Het huis 
is nog in aanbouw, maar lijkt op tijd gereed te zijn. Het blijft natuurlijk wel Afrika…… dus 
een kleine slag om de arm is wel verstandig. We zijn op dit moment de laatste informatie 
aan het verzamelen om op korte termijn tot een besluit te komen. Een leuk en 
tegelijkertijd spannend proces!     

Tenslotte de datum van mijn vertrek naar Zambia. Ervan uitgaande dat alles volgens 
planning blijft lopen, stap ik op woensdag 25 januari 2012 in het vliegtuig naar Zambia.  
De komende maanden staan uiteraard helemaal in het teken van mijn vertrek. Ik hou 
jullie graag op de hoogte van mijn vorderingen!

Gerda den Ouden

Fondswerving

Zoals de meesten van jullie weten is Gerda vanaf januari 2012 volledig afhankelijk van 
giften. De Umutima Foundation zet zich in om voldoende financiële middelen voor Gerda  
bij elkaar te brengen. In deze nieuwsbrief willen we een beeld schetsen van de kosten 
die verbonden zijn aan het werk van Gerda in Zambia. Daarnaast willen we nader ingaan 
op de fondswerving die gericht is op de overige doelstellingen van Umutima. De 
fondswerving is gericht op het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de volgende 
vier deelaspecten:

1)  Dekking van de kosten van het levensonderhoud van Gerda. Het betreft hier de
kosten voor bijvoorbeeld kleding, voeding, telefoon en internet.

2)  Dekking van de operationele kosten van Gerda. Dit zijn kosten die nodig zijn om
Gerda haar werk in Zambia te kunnen laten doen. Te denken valt aan huur van een
woning, kosten van elektriciteit en water en kosten voor een auto.....(vervolg op pag. 2).
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Vervolg van pag. 1 – Fondswerving

Verder vallen in deze ‘categorie’ ook kosten van verzekeringen en premies voor AOW en 
pensioen. Dat laatste is noodzakelijk voor het geval Gerda onverhoopt permanent terug 
moet keren naar Nederland.

De kosten die voor deze twee categorieën begroot zijn, bedragen in totaal € 2.000 per 
maand. Dit bedrag is inclusief een reservering voor onvoorziene omstandigheden en 
een reservering voor een jaarlijkse ‘verlofreis’ naar Nederland. Umutima streeft ernaar 
het benodigde bedrag door middel van vaste, particuliere donateurs te dekken.

3)  Financiering van projecten in Mkushi. Heel concreet betekent deze post op dit 
moment bijvoorbeeld dat Umutima bijdraagt aan de bouw van het Maranatha
Children’s Centre. Met het oog op de toekomst voorzien wij dat ook andere projecten 
vanuit Umutima gesteund zullen gaan worden. Gelden voor dit deelaspect zoeken we 
voornamelijk bij organisaties die, bijvoorbeeld, bouwprojecten in ontwikkelingslanden 
financieren of bij organisaties die zich specifiek richten op hulp aan (wees)kinderen.

4)  Exploitatiekosten van projecten. Dit betreft de kosten die gemaakt worden om het 
kindercentrum, of in de toekomst andere voorzieningen, draaiend te houden. Ook voor 
deze kosten zoeken we steun bij andere organisaties.

Sponsorloop basisscholen Groenlo

De kinderen van de gezamenlijke basisscholen in Groenlo zullen zich op 2 oktober 2011 
inzetten voor het goede doel! Ze zullen rondjes gaan lopen (rennen) over een prachtig 
parcours dat uitgezet is in het hart van Groenlo. Familie en vrienden kunnen de kids per 
rondje sponsoren waardoor het bedrag dat opgehaald wordt bij flinke inspanning 
serieus op kan lopen. De groepen 0 t/m 6 lopen rondjes en de groepen 7 en 8 doen mee 
aan de Kanonsloop. Dit is een loop van 2,5 kilometer. Maranatha Children’s Centre 
Foundation is uitgekozen tot één van de drie goede doelen die kunnen rekenen op een 
donatie! De overige doelen zijn Kindervakantieweek in Groenlo en Kanjers voor Kanjers.

Broches- en Sjaalacties

In Ridderkerk is Femke Apon een brochesactie begonnen. De broches worden met de 
hand gemaakt van oude kroonkurken en kralen. Ze worden voor € 1,75 per stuk 
verkocht. De actie is opgepikt door een lokale zorginstelling, die vervolgens een 
gigantische bestelling van 150 broches heeft geplaatst. Dat betekende een aantal 
weken hard werken voor Femke (en haar moeder)! Daarnaast worden door een oudere 
dame uit de kerkelijke gemeente van Gerda ‘aan de lopende band’ trendy damessjaals 
gebreid. De teller gaat richting de 100 sjaals. De sjaals kosten € 12,00 per stuk. De 
broches en de sjaals zijn te koop in de Umutima-stand tijdens de Najaarsmarkt die 
aanstaande zaterdag (10 september) in Ridderkerk wordt gehouden.   

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. U kunt daartoe het donateursformulier op de website invullen. Wanneer u 

per januari 2012 wilt doneren, kunt u nu reeds een machtiging 
invullen. Wij zullen uw donatie dan vanaf de door u gewenste 
datum gaan incasseren. 

De Umutima Foundation heeft de ANBI-status,
waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
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Contact

Website:
www.umutima.nl

E-mail:
info@umutima.nl

Postadres:
Pruylenborg 185
3343 ND  H.I. Ambacht


