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Heino, maart 2016

Geachte lezer(es),
Graag brengen wij U: de diepe dankbaarheid van de Sisters, de staf èn de kinderen voor uw belangstelling en uw financiële
steun voor de warme, liefdevolle Kacema- familie.
2015 bracht droefheid, vreugde èn plannen voor 2016.
Vreugde: Het JUBILEUM van Sr. Maria Katonkola: ‘Mammie nr. ONE’ was 25 jaar officieel
Sister van de congregatie ‘Sisters of the Child Jesus’.
Zij mocht zich voor de viering eerst in alle rust terugtrekken in een klooster.
In haar geboortedorp vierde Sr. Maria haar jubileum met haar familie en vele anderen.
Ook was er een speciale kerkdienst in Kasama, hoofdstad van Northern Province.
In Kasama zetelt ook Moeder Overste Sr. Christine Kabumbu
Joyce, laatste jaar studente
met het congregatie-bestuur en meer Sisters in een klooster.
verpleegkunde in Lusaka,
Op 3 oktober had ‘onze’ Sister Mable in Kawambwa voor
maakte en stuurde deze foto
Sr. Maria èn de kinderen een celebration kerkdienst en een feest speciaal voor Sr. Maria als
in een tent georganiseerd: Veel belangstelling: Vreugde alom!
jubileum cadeau.
Sr. Maria zéér gelukkig!

______________________________________________________________________________________
In Memoriam:
Baby Anthony, was een geliefd zéér levenslustig manneke, ook alle kinderen waren dòl op hem! Sr Maria: “He was an ANGEL!”
Op een dag had hij diarree, werd meteen erg ziek.
Naar ’t hospitaal, eerst verbetering, en tòch,
tot ieders diepe verdriet, overleden.

† Anthony blijft in véle harten bestaan.

Loveness draagt Anthony, beetje zwaar?

Anthony, op keuken-tafel, genietend!
Gabriel (slim) ‘sjouwde’ zó met Anthony!

______________________________________________________________________________________
Vreugde:
<— Dit meisje, alleen en op schoot bij Sr. Maria, —>
!
!
heet Serafine.
Zij is als pasgeboren baby door iemand gevonden in
een ‘pit-latrine’ (een wc, diep uitgegraven kuil met
hokje erboven) in de stad Samfya .
— Samfya ligt op 5-uur rijden van Kawambwa —
Nadat zij in ‘t Samfya hospitaal was opgevangen,
goed gevoed en goed verzorgd, kwam zij via de
Social Welfare in Kacema.
<— Serafine floreert, zoals beide foto’s tonen! —>

Z.O.Z.
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Ook voor ‘onze’ drie studenten is het afgelopen jaar weer prima verlopen:
— Rosaria is in december goed geslaagd voor haar opleiding en geeft nu les in Mbereshi, waar zij bij haar zus woont.
— Geoffrey zal zijn laatste examen (elektricien) eind mei doen. Slaagt hij, na 2 jaar studie, dan zoekt ook hij een baan.
— Joyce’s opleiding verpleegkunde duurt drie jaar. Zij is met veel plezier aan haar derde jaar begonnen.
Helaas waren eind-examen resultaten (middelbare school) van Brian en Monica in 2015 niet zo best. Nieuwe hoop voor 2016!
In 2015 zijn dure problemen opgelost: DANK, DANK, DANK voor de fantastische financiële hulp van verscheidene kanten!
A.- De warm water boylers (elektrisch) hielden er één voor één mee op: !
Zijn vervangen door solar boylers.
B.- De accu’s (gevoed door de zonnepanelen) waren en bleven leeg:
!
Alle accu’s zijn vervangen door nieuwe.
C.- De oudste solar waterpomp stopte en bleek doorgebrand te zijn:
!
Nieuwe solar pomp incl. installeren.
D.- Irrigatie groentetuin / boomgaard was onvoldoende:
!
Extra leidingen aangeschaft en aangelegd.
Een WONDER: !
Voor uw begrip: In Kacema heten de Sisters ‘Mammie‘ en ‘t personeel heet ‘Aunty’ of ‘Uncle’.
De 3-jarige Ruben kon nog steeds niets met zijn beentjes beginnen, kon wel goed zitten en trok zich met z’n sterke
handjes en armpjes voort over de (gladde) vloeren in Kacema. Er ontstond steeds meer bezorgdheid over Ruben.
Sr. Maria reisde met Ruben naar een goede specialist. Na zijn onderzoek: “Deze jongen zal nooit lopen!” Wat een klap!!
Gedachte: ‘Zijn wereld werd te klein, hij miste pre-school, sterke armpjes: ‘n kinder-rolstoel?’ : Liliane Fonds hielp!!
Die hulp heeft niet tot een rolstoel geleid maar tot een WONDER! Ruben, nu net 5 jaar geworden, kan LOPEN!
Dit dankzij UITERST intensief (duur) onderzoek van Sr. Ornella (Italiaanse en arts) in Lusaka.
Sr. Maria, een ‘Aunty’ en Ruben reisden 4 x per bus 1.000 km naar Lusaka (en 1.000 km terug). Zij verbleven steeds een
week in Cheshire Home, een prima tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Ruben was blij: “Ik ben niet de enige.”
Allerlei onderzoeken, scans, röntgen, bloed, etc in ‘t UTH hospitaal en privé laboratoria in Lusaka. Veel bustaxi-gebruik.
Als laatste onderzoek moest Ruben, nu voor 3 máánden, mèt ‘n Aunty naar Cheshire Home komen. Wekelijks uitgebreide
bloedtesten zouden aantonen dat de zeer speciale medicijnen van dokter Sr. Ornella werkten zonder schade (aan nieren).
De ‘Aunties’ Albertina en Mathilda hebben ieder 6 weken in Lusaka voor Ruben gezorgd èn: hem vooruit zien gaan!
Sr. Ornella’s Italiaanse congregatie heeft tot nu toe zelfs de (dure) medicijnen (door haar meegebracht uit Italië) betaald.
Wij zijn druk doende deze juiste medicijnen in Nederland te vinden, steeds in overleg met Sr. Ornella in Lusaka.
<— 1e keer!
Ruben heeft
zich weten op
te trekken aan
deze emmer.
Trots als
een pauw!
Staat lòs!—>
Eerste drie
stapjes in
Lusaka —>

Dec.’15 —>
Thuis
Naar de
maaltijd:
Loopt zelf !!
Eigen baas.
Vrijheid
Ruben is zó
trots en
gelukkig!

(Filmpjes op
website.)
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En als laatste....
In New Kacema Musuma Children’s Home zijn twee punten voor Sr. Maria en haar staf van groot belang:
1. Wij moeten een familie blijven: het aantal kinderen kan niet grenzeloos stijgen. Social Welfare in Kawambwa weet dat ook.
2. De kinderen moeten zo goed mogelijk onderwijs kunnen genieten.
Punt 1: Bij ‘n bevalling overlijdt de moeder. ‘t Kindje leeft. Zus van moeder vraagt om hulp bij So. Welfare: ‘Kacema? Kan niet.’
De zus met baby op haar arm vraagt hulp bij Sr. Maria. Zij weet hoe arm die familie is en zegt toch: ‘Nee’, met pijn in haar hart.
Na enige tijd komt de andere zus met zelfde baby bij Sr. Maria: Kindje was achteruit gegaan. ‘Nee’, met nòg meer pijn.
Tien dagen later stond Oma met de baby voor de deur. Sr. Maria zag dat ‘t kindje nu zeer was verslechterd. Met veel liefde
heeft zij toch de baby met open armen aanvaard. Tot nu toe gaat ‘t prima met de baby. Heel knap, ook van ‘t personeel!
Punt 2: Sr. Maria heeft haar pre-school en 4 klassen primary school stukje bij beetje gebouwd met geld uit Zambia en Canada.
Ouders betalen schoolgeld, max. 20 kinderen per klas hele dag (in ‘normale’ school 60 tot 70 kinderen 3 uur per dag.)
Nu zijn nóg 4 lokalen nodig! Hoewel wij ons steeds afzijdig hebben gehouden van Sr. Maria’s scholen-project, kwam het nu
letterlijk op ons pad. Bouwteam Hoogland (6 man) wilde ‘bouwen voor Kacema’. Dat was ‘t begin! Nu, met meer pràchtige
financiële hulp, zijn de voorbereiding in volle gang. 1 april (einde regentijd) gaat de 1e spade de grond in en de opening zal
plaatsvinden op 6 augustus. Kinderen zullen de school bevolken in september. Veel dank voor ‘t lezen en uw steun.
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Bestuur Stichting Kacema Musuma

