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Nieuwsbrief september 2021
Geachte, zéér gewaardeerde lezer(es),
De laatste nieuwsbrief is meer dan een jaar geleden verschenen,
hoog tijd om iets van ons en New Kacema Musuma Children’s Home
te laten horen.
Ook Zambia heeft uitgebreid te maken met de Corona problemen.
Het is momenteel een hoogrisico gebied. Hierdoor is reizen naar
Zambia vrijwel onmogelijk voor een Nederlander.
We zijn afhankelijk van de informatie die we vanuit New
Kacema Children’s Home ontvangen. De communicatie
met Sr. Maria, “Mother in charge” is uitstekend en heel
frequent. Via WhatsApp, email, telefoongesprekken,
zelfs een Zoom-meeting en foto’s houden we elkaar
heel goed op de hoogte van wat er speelt.
De besturen van zowel St. Kacema als de St. Kacema
Study Fund willen u hiermee informeren over de
Nederlandse activiteiten.In de vorige nieuwsbrief heeft
u al kunnen lezen dat er bestuurswisselingen aan zaten te komen.
In Corry Zimmer hebben we een enthousiaste nieuwe voorzitter voor
de St. Kacema gevonden. Tot haar grote spijt heeft ze nog niet de
gelegenheid gehad (vanwege Covid) om het kindertehuis te bezoeken,
maar dat zal zeker gebeuren. Maaike Snoep heeft het secretariaat van
haar moeder overgenomen. Joost Snoep is de penningmeester. Nicole
Ligeh-de Bone heeft het beheer van de website op zich genomen.
Conny Snoep, de oprichtster van Kacema, draait op de achtergrond
mee. Behalve Corry is iedereen in het kindertehuis geweest.
Qua financiën is de stichting redelijk positief stabiel, dankzij onze
trouwe donateurs. Hartelijk dank daarvoor! Echter, nieuwe donateurs
blijven meer dan welkom! Helaas
overlijden er ook donateurs. Het bestuur blijft er hard aan werken om
de inkomsten op peil te houden. We verzorgen heel graag een
voorlichtingsbijeenkomst voor uw vrienden, serviceclubs of andere
gezelschappen. Als u geïnteresseerd bent, horen we dat graag en
neem dan contact op tel. (06-53 33 75 60) of via info@kacema.nl of
info@kacemastudy.nl
Wat is er allemaal gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief?
In min of meer chronologische volgorde willen we u op de hoogte brengen wat zich afspeelde in het
kindertehuis. “Onze” studenten komen in het tweede deel van deze nieuwsbrief “Kacema Study Fund”
aan de orde.
Corona situatie.
In april 2020 werden alle scholen voor meerdere weken in Zambia gesloten in verband met Covid-19,
dus ook de kleuter- en lagere school die annex zijn aan het kindertehuis.

Begin 2021 was er ook en forse Covid uitbraak in Kawambwa.
De lokale bank was de besmettingsbron en ook Sr. Maria raakte
besmet en is 14 dagen in isolatie gegaan op haar kamer. Er
werden verder geen infecties binnen het kindertehuis vastgesteld.
In juli jl. zijn naar aanleiding van een uitbraak van de Delta variant
opnieuw alle scholen In Zambia dicht gegaan inclusief de
opleidingsinstituten van “onze” studenten in Lusaka. Dit betekende
dat alle kinderen en ook de studenten dus permanent in het
kindertehuis bivakkeerden. Zware tijden voor de zusters en het
overige personeel. Op 23 augustus jl. zijn zijn de scholen weer
open gegaan.
Stijgende prijzen.
De Corona pandemie heeft ook invloed op de kosten van het dagelijks leven in Zambia. De prijzen voor
levensonderhoud zijn fors gestegen. Gelijktijdig met de uitbraak van de Corona pandemie is de Kwacha,
de lokale munt, sterk gedevalueerd en inflatie is het gevolg. Dit noodzaakte ons dat we de maandelijkse
vaste toelage die we als Stichting aan het kindertehuis overmaken, ook fors moesten verhogen. Een
geluk is dat we voor uw en onze Euro’s nu wel meer Kwacha’s krijgen! Dit compenseert e.e.a. gelukkig
een beetje.
De financiële positie van Zambia als land is niet rooskleurig, maar men hoopt dat het beter wordt met de
nieuwe president die in augustus jl. op democratische wijze is verkozen.
Blikseminslag.
In november afgelopen jaar meldde Sr. Maria via WhatsApp een hevig
noodweer en tot ieders schrik sloeg de bliksem in/rondom het kindertehuis.
De door zonnepanelen aangedreven pomp waarmee het drinkwater voor het
kindertehuis wordt opgepompt werd verwoest. Uit Lusaka (1000 km!) diende
een installateur met een nieuwe pomp te komen en dat vergde enige weken
tijd. De drinkwatervoorziening kwam gelukkig niet in gevaar, omdat indertijd
nog een tweede bron met een solar-pomp is aangelegd om de grote moestuin
en fruitbomen van water te voorzien. Gelukkig is die pomp gespaard gebleven
en water voor de tuin was in de regentijd niet nodig. Deze bron produceert
ook uitstekend drinkwater. Met tijdelijke leidingen is de watervoorziening in het
huis provisorisch hersteld.
Het internet modem, noodzakelijk voor email verkeer, heeft de blikseminslag
ook niet overleefd en moest vervangen worden. Een nieuw modem diende uit
Zuid-Afrika te komen maar door o.a. ernstige vertraging in de bezorging van postpakketten (Covid) en
ook nog een verkeerd modem in eerste instantie en een installateur die maar op zich liet wachten,
duurde het al met al 5 maarden voor het internet weer werkte!
De televisie werd ook getroffen door de bliksem maar kon gelukkig hersteld worden.

Rose and Patricia

Nieuws over kinderen.
Het gaat goed met de kinderen in het kindertehuis. Natuurlijk, zoals te
verwachten, zijn er ook wel eens probleempjes. Zoals kinderen die ziek
worden ten gevolge van malaria maar dat wordt adequaat opgelost. De
kinderen zijn gezond, groeien en ontwikkelen zich naar wens.
Er zijn twee kinderen die qua verstandelijke vermogens achterblijven. Eén
jongetje met het syndroom van Down. We gaan proberen om daar
aangepast onderwijs voor te vinden. Daarnaast is er een tweeling die
geboren zijn als Siamese tweeling. Ze zijn succesvol operatief van elkaar
gescheiden. De ouders verwaarloosden deze, in hun ogen abnormale
kinderen, waardoor ze uiteindelijk, een paar jaar geleden, definitief zijn
opgenomen in het kindertehuis. Eén van deze tweeling blijft ook
verstandelijk achter in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
In september 2020 heeft Reuben, het vrolijke mannetje dat dankzij een
goede medische begeleiding weer kan rennen en klauteren (zie
nieuwsbrief 2020) zijn jaarlijkse medische check met glans doorstaan.

Seraphim Malama, het doofstomme meisje uit het kindertehuis, is in januari 6 jaar
geworden en is met begeleiding vanuit het kindertehuis naar een speciale school
“St. Joseph’s school for the hearing impaired” gebracht (800 km van
Kawambwa!). Zij kon zich met haar zelf aangeleerde gebarentaal al heel goed
redden in het kindertehuis. Maar het leren van de officiële gebarentaal is een
logische stap bij het bereiken van de schoolleeftijd. Het is een boarding school,
na drie maanden school komt ze weer een maand thuis! De achterblijvers in het
kindertehuis misten dit vrolijke en pientere meisje en Seraphim had ook wel wat
moeilijke daagjes zo ver weg van haar “Family”. Maar het gaat goed met haar, ze
heeft inmiddels geleerd om te zingen!
Patrick (L) Seraphim (M)
Patricia (R)

Gift Mwenda

Er is in april een nieuw jongetje, drie maanden oud,
opgenomen in het kindertehuis. Gift Mwenda is zijn naam.
Zijn moeder is gestorven en zijn financieel arme vader kon
niet voor hem zorgen en ook de naaste familieleden waren
daartoe niet in staat. Sr. Maria is bezig om de documenten
voor elkaar te maken om hem officieel op te kunnen nemen
in de Kacema Musuma family!
Voor 44 kinderen is New Kacema Children’s Home hun
“thuis”. Dit aantal is inclusief de studenten en de pas
afgestudeerden. Alleen in vakanties, en nu i.v.m. de huidige
Covid situatie, zijn ze allemaal “thuis”, maar meestentijds
zijn de oudere kinderen en de studenten op “boarding
schools”.

Wisseling van “Mammies”.
Naast Sr. Maria, de fantastische “Mammie number one”, zijn er ook
altijd 2 andere zusters. Sr. Mable en Sr. Gorret. Sr Mable was
verantwoordelijk voor de kleuter- en lagere school. De leiding van de
congregatie heeft haar echter overgeplaatst naar een andere plaats
om daar een school te gaan leiden. Iedereen (ook wij!) zijn toch wel
erg bedroefd om haar vertrek. Ze had zo’n goede band met de
kinderen in het kindertehuis en kon fantastisch voetballen (op blote
voeten!) met de grotere jongens en meisjes!
Haar plaats wordt nu ingenomen door Sr. Matilda. We hopen
natuurlijk dat ook zij zich thuis gaat voelen in het kindertehuis als
“Mammie” voor de kinderen en ook de school goed kan leiden.

Sr. Matilde and Gift

Sr. Gorret,,Sr. Maria Sr. Matilda

Noodzakelijke vernieuwingen
In april 2020 werden een aantal circa 14 jaar oude (lekkende)
zonneboilers vervangen door nieuwe, efficiëntere exemplaren. De
warmwatervoorziening is nu weer in het hele huis op orde.
Er is ook een nieuwe, professionele wasmachine aangeschaft,
want na jaren van intensief gebruik met al die bergen was, is het
niet verwonderlijk dat deze vervangen moest worden.
De twee septic tanks die het rioolwater van het kindertehuis
opvangen, zijn na 14 jaar aan ook vernieuwing toe. Sr. Maria heeft
een aannemer gevonden die deze klus gaat klaren.
We hebben Sr. Maria gevraagd
om een lijst te maken van
zaken, aan en rondom het kindertehuis, die opgeknapt moeten
worden. We streven ernaar om het huis goed te onderhouden, zodat
het veilig en comfortabel is voor alle bewoners en werknemers.
Als het weer mogelijk is zullen komend jaar één of meerdere personen
uit Nederland het kindertehuis bezoeken. Sr. Maria weet, en dat kent
ze al langere tijd als grapje, dat “Dutch Eyes” toch een wat kritischer
kijk hebben op een aantal zaken in vergelijking tot Zambianen! Ze
moet hier altijd om lachen maar begrijpt heel goed wat de achterliggende gedachte is!
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In het bestuur van het Study Fund heeft een wisseling plaatsgevonden. Ilse Heining-Janss blijft voorzitter.
Maaike Snoep heeft ook hier het secretariaat op zich genomen en Joost Snoep is de penningmeester
geworden.
Studenten.
In 2020 zijn Brian en Monica Musonda (broer en zus) geslaagd voor
het leraren-examen. Brian, zelf visueel gehandicapt, heeft een
tijdelijke baan aan de school voor visueel gehandicapten in
Kawambwa. Monica wacht nog op haar officiële registratie als
onderwijzeres, maar is drukdoende om een baan te vinden.
Diamond Chanda heeft 2 jaar een farmacie opleiding gevolgd. Deze
studie bleek helaas toch te hoog gegrepen. In goed overleg met Sr.
Maria en Diamond hebben we besloten hem een tweede kans te
geven. Hij volgt nu een 3 jarige opleiding voor “Clinical Health
Brian loves to make music!
Monica
Officer”.
Claudina Chola is in januari begonnen met een 3-jarige opleiding “Environmental
Health” aan de Lusaka School of Health Sciences. Een brede opleiding die zich richt
op het veiligstellen en bewaken van de vele gezondheidsaspecten van mens en dier in
relatie tot de omgeving. Ook Hellen Mwenya is in april aan deze opleiding begonnen.
Josephine Kapya zou eveneens in juli met deze opleiding starten, maar de Covid
situatie gooide helaas roet in het eten. Alle scholen en opleidingen in Zambia zijn pas
op 23 augustus jl. weer geopend.

Diamond Chanda

Gelukkig is online-onderwijs voor studenten op gang gekomen.
Het Study Fund heeft ervoor gezorgd dat de studenten een
geschikte laptop konden aanschaffen.

Eerder heeft het Nederlandse Badeloch Fonds ons geholpen. Dit fonds draagt bij
in de financiering van de studiekosten van studenten in ontwikkelingslanden. Wij
zijn opnieuw blij met de toezegging van dit fonds dat zij bereid zijn de studiekosten
voor een periode van drie jaar voor Hellen en Josephine te financieren! Het Study
Fund draagt de overige kosten zoals boarding (logies, eten etc.) en transport.
Hellen, Loveness, Josephine

We hopen natuurlijk dat de studenten vlot studeren, maar de tentamen resultaten
van het eerste semester vielen eerlijk gezegd toch wat tegen. Samen met Sr. Maria
en de docenten kijken we hoe we de studenten kunnen helpen en motiveren en wat
de reden kan zijn voor de tegenvallende resultaten.
Om de onderlinge band van de (oud)studenten en de “Mammies” te optimaliseren
hebben we besloten ze een mobiel te geven. Telefoneren is duur maar WhatsApp is
makkelijk en goedkoop. Het is belangrijk dat de studenten meegaan in het digitale
tijdperk. Ook wij (bestuur) vormen een onderdeel van de “Kacema Children
WhatsApp” groep. Het is waardevol om de berichtjes en foto’s te zien en het geeft
ons de mogelijkheid om ook individueel contact te hebben met de studenten.
We hopen dat u met veel plezier deze nieuwsbrief heeft gelezen en dat u het gevoel heeft dat u weer een
beetje op de hoogte bent van het reilen en zeilen in New Kacema Musuma Children’s Home en de
activiteiten van het Study Fund. Mocht u nog vragen hebben u kunt ons altijd telefonisch bereiken (06-53
33 75 60) of via info@kacema.nl of info@kacemastudy.nl

