
Geachte, zéér gewaardeerde lezer(es),             

 Al te lange tijd was Kacema Musuma Children’s Home (“de Kacema-Family”) niet door ons bezocht.  
Na ‘rijp beraad’ vlogen wij, op 2 maart 2020 naar Lusaka, de hoofdstad van Zambia:  Conny Snoep, (bestuurslid), 
dochter Maaike Snoep, die moeders werk voor Kacema hoopt voort te zetten, en vader Joost  Snoep als “hulp-
chauffeur” voor de 1.000 km (in 2 dagen) rijden van Lusaka naar ons aller Kacema-Family in Kawambwa. 

De wegen, zonder vluchtstrook, zijn over het algemeen goed, maar op z’n Afrikaans: “potholes” 
ontwijken valt niet mee. Links verkeer en de vele grote, brede(!) vrachtwagens, éven wennen!  
Het voorbijglijdend landschap is soms film-achtig mooi, maar het rijden blijft reuze spannend. 
Je moet voortdurend op je qui-vive zijn!  
Naast de weg loopt meestal een zandpaadje, waar de locale mensen lopen, fietsen en zelfs 
kinderen spelen en rennen. Veel naar school gaande kinderen in uniform, waarbij de oudere 
kinderen de jongeren begeleiden. Mannen met de fiets volgeladen met zakken houtskool, 
overstekende geiten, mensen die even bijkletsen in de schaduw op het randje van ’t asfalt, men 
blijft alert, het verkeer raast verder…  
Koopwaar wordt langs de weg aangeboden zoals fruit, zoete aardappelen, groenten, vers-
gevangen vis en levende kippen worden omhoog gehouden om de aandacht te trekken…  

In Zambia wordt het vroeg (aarde)-donker, dan wordt ‘t zéér gevaarlijk op de weg. Dus:  
stoppen, eten, slapen en volgende ochtend weer vroeg vertrekken!. 

Zo kwamen wij kort voor zonsondergang bij Kacema aan en werden wij  
enthousiast en vrolijk ontvangen door de hele “Kacema-family”,‘n schare  
kinderen, de drie Sisters (hun ‘Mammies’ Sr. Maria, Sr. Mable en de nieuwe Sr. 
Gorret), de kinderverzorgsters (de ‘Aunties’) en de tuinmannen.  
De kinderen waren heerlijk vrolijk en behulpzaam. 
‘Beetje moe’ als wij waren, werkte zo’n welkom zelfs ontroerend! 
“Wij kwamen thuis!!!” Heerlijk! 

De kinderen hadden al gegeten samen met hun hun ‘Aunties’. Samen met de 
zusters hebben we genoten van de avondmaaltijd, door de Sisters in eigen keuken bereid.  
De kinderen speelden nog lekker buiten. Zoals “gebruikelijk” valt elke dag, als ‘t donker wordt, urenlang de  
stroom uit! Maar dankzij de eigen zonnepanelen en accu's brandt er licht in het gebouw waar het nodig is.  

Het gaat goed in Kacema Musuma! De sfeer is goed, de kinderen zijn vrolijk. De Mammies, 
Aunties, en het overig personeel gaan met de kinderen om zoals het in een goede familie gaat: 
Liefdevol en beschermend en soms is ‘n corrigerend woordje nodig, op een fijne manier. 
Er zijn nu 44 kinderen, i.p.v. van het voorgenomen maximum van 40. Sr. Maria kreeg 2 baby-
tweelingen kort na elkaar aangeboden, waarvoor nog geen 
andere opvang gevonden kon worden!  Zelfs niet door Social 
Wellfare (Overheid).  
Maar een aantal kinderen zit op Middelbare School (intern) of 
volgt een studie en komt alleen in de vakantie-periodes naar 
huis. 

Gelukkig is er, voor zover Sr. Maria weet, nog geen geval van 
COVID-19 virus in Kawambwa. Alle kinderen zijn thuis gekomen 
vanwege de tijdelijke sluiting van alle scholen. Het laatste 
nieuws is dat ‘normaal leven’ weer langzaam terugkeert en de 
kinderen weer fijn verder kunnen met hun scholing.    

Weet u nog van Reuben, het jongetje dat nooit zou kunnen lopen vanwege een slechte ontwikkeling 
van bekken en benen? Maar dankzij de inzet van Nederlandse medici en apotheker werd een  

medicatie voorgesteld. De eerste zending (dure) pillen werden vanuit Nederland opgestuurd. 
Er werd een kundige arts (tevens non!) in Lusaka gevonden die Reuben verder begeleidde.  
De familie van deze van oorsprong Italiaanse non, nam de aanlevering en de kosten van de 
jarenlange medicatie op zich. Nauwgezet heeft Sr. Maria de pillen al die jaren toegediend. 
Wat was de verassing ongelooflijk groot toen we Reuben zagen rennen en klauteren!  
Het is een heerlijk vrolijk, open kereltje met een guitige snoet! Iets te klein voor zijn leeftijd (9 
jaar) gebleven, maar heeft daar kennelijk geen moeite mee. 
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In de fijne grote tuin, 
nu vol bloemen en 
geen hitte: regen 

seizoen!
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Ook Seraphim, het doofstomme 
vondelingetje, is een slim, vrolijk meisje en 
via haar eigen ‘gebarentaal’ wordt zij door 
haar omgeving aardig goed begrepen.   
Hoe het verder moet met haar wordt 
momenteel onderzocht. 

De kokkin bereidt, met vrijwillige hulp van 
de kinderen, de maaltijden in haar keuken 
op ‘n elektrisch fornuis, maar ook op ‘n 
houtskool-brander buiten.  

Ze prefereert de houtskool-
brander, omdat er rond die tijd vaak stroom-uitval is!!!  
Een belangrijk deel van het voedsel komt uit eigen tuin, die door 

“Mobby” en zijn hulp uitstekend wordt 
onderhouden. Vele groentes, zoete 
aardappelen, pompoenen, fruit, etc. worden 
gebruikt.  
Zelfs irrigatie met éigen water is mogelijk! 
Dat was nu niet nodig: het was 
regentijd. Verse maïskolven worden 
geplukt en gekookt gegeten. De maïs 
wordt ook gemalen om er de “nshima” 
(mais-pap) van te koken. De eieren 

van de eigen kippen worden genuttigd. 
Andere eiwitbronnen worden meestal op de markt gekocht, 
zoals vis en vlees.          

De “kleintjes” (vanaf 
baby t/m peuter) worden 
met name verzorgd door 
de “Aunties”. Deze 
betaalde krachten, voeden, verschonen, kleden en knuffelen de kindjes en 
brengen ze, nadat ze heerlijk verwend zijn met ‘n bad, naar hun eigen 
ledikantje. ‘s Nachts is er altijd één Aunty bij de babies. De zes Aunties 
wisselen de oppas-nachten en al ‘t andere werk met elkaar af.  
En er is véél werk: ’t huis is altijd fijn 
schoon en alle dekens worden elke 

ochtend uitgehangen. Met 44 kinderen is er natuurlijk een ENORME was:  
elke dag wordt er gewassen, opgehangen, gestreken en keurig opgeruimd! 
         
Maaike Snoep kreeg van een vriend, 4 “telefoontjes” gedoneerd, met alle 

programma’s gewist, behalve de foto-app. 
Zodoende waren het “fototoestelletjes” geworden 
met ‘n goed beeldscherm. Een leuk idee voor een “Cursus Fotografie” voor de 
kinderen. Zou het ons ‘n blik in hun wereld geven?  

In groepjes ingedeeld, leerde zij de kinderen de 
belangrijkste aandachtspunten voor ‘t maken van  
‘n goede foto. Dat lukte wonderwel.  
Zij vonden het PRACHTIG!  
     
De foto’s met ‘n * sterretje zijn door de kinderen 
gemaakt. Omdat de kinderen zoveel leuke foto’s 
hebben genomen, kunt U op het laatste blad de 
rest van de foto’s bekijken. 
Ook online kan U de videos zien. 

Wat vliegt de tijd toch snel voorbij:  
Kacema bestaat alweer 13 jaar! Daar zijn we erg trots op 
en allemaal mogelijk vanwege Uw donaties!! Onze dank is zeer groot! 
Na dertien jaar intensief gebruik en onder tropische omstandigheden moet er 
natuurlijk e.e.a. aan onderhoud worden uitgevoerd. Het dak is volgend jaar toe aan 
een goede onderhoudsbeurt.  
Onderhoud betekent extra uitgaven en daarom zijn uw donaties meer dan welkom!  
Op de website is in eerdere nieuwsbrieven te zien wat er allemaal reeds gerealiseerd 
is. Ook de Kacema film is daar te zien! 
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Lekker smullen!

*

  Kastelen bouwen met je zusjes
Ochtend zon. School-tenue. In Kacema genaaid. 

Reuben

Iedereen helpt elkaar  
en is erg enthousiast.

Aunties voeden mais-pap aan de babies

zelfs Sr. Maria doet mee!

Avocados uit eigen tuin!



Wat moest de Kacema-Family” beginnen zonder uw belangstelling, lieve, trouwe donateurs en meedenkers?  
‘t Bestuur is U zeer DANKBAAR ! Het valt niet mee om altijd maar te bedelen: steeds moeilijker wordt het om 
voldoende centjes te vinden. Uiteraard gaat elke cent naar het kindertehuis, strijkstokken kennen we absoluut niet! 

Maar ook bestuur-technisch is hulp zéér welkom. Onze dochter, Maaike, 
inmiddels nieuw lid van het bestuur, zal een fors deel van mijn taken 
overnemen. Zij woont in New York en is bezig om ook de “Amerikaanse markt” 
aan te boren voor nieuwe donateurs. U kunt haar bereiken via info@kacema.nl 
of gratis bellen via whatsapp 0012133046793. Dank! 

Helaas ben ik, Conny Snoep, gedwongen om wat stappen terug te doen en we 
zouden het enorm op prijs stellen als we iemand in Nederland zouden kunnen 
vinden die het bestuur wil versterken met ideeën en bereid is om actief bij te 
dragen in het onder de aandacht brengen, op welke wijze dan ook, van Stichting 
Kacema Musuma Children’s Home. Uiteindelijk met het doel om nieuwe 
donateurs te werven.  
Voelt u hiervoor of weet u iemand die dat zou willen, neem dan contact op met 
iemand uit het bestuur. 

Naast de Stichting Kacema Musuma bestaat de Stichting Kacema Study Fund. Het Kacema Study Fund is 
specifiek bedoeld om de kinderen van Kacema Musuma  te kunnen laten deelnemen aan een tertiaire opleiding. 
Hieraan zijn nogal wat kosten verbonden. 
We kunnen ons heel goed voorstellen dat er donateurs zijn die graag specifiek willen bijdragen aan een opleiding 
van een kind/ jong volwassene, vandaar deze stichting en het fonds. 
Het geeft heel veel voldoening om te weten dat er inmiddels 3 kinderen dankzij de bijdrage van het Kacema Study 
Fund goed zijn afgestudeerd en met een baan aan hun eigen jong-volwassen leven begonnen zijn. Zij hebben nog 
steeds een uitstekend contact met Mammie #1, Sr. Maria, en de rest van de familie! Ze hebben altijd een thuis. 

Eén van de 3 afgestudeerden heeft zelfs (vrijwillig!) een donatie gedaan aan Kacema van eigen inkomsten! 

Inmiddels volgen nu Monica en Brian een opleiding om leerkracht worden. Ook Jeffas 
(voor automonteur) en Diamond, (studie farmacie) zijn aan het studeren. 
Aankomend jaar zullen er nog drie kinderen gaan studeren. 
Studeren in Zambia is duur! Studiegeld, reizen, huisvesting en 
levensonderhoud.
DAAR SPAART Stichting Kacema Study Fund voor! Wilt u 
helpen?

Wij danken dat U zo ver gekomen bent met lezen.

Namens het bestuur, hartelijk dank voor uw donaties en belangstelling.

Conny Snoep

Hier volgen nog de foto’s van de foto-cursus. 
Al deze foto’s zijn door de kinderen ZELF genomen! 
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Reuben is mee naar boven geklommen!

Rabobank:  NL52RABO 0300 479 026   www.kacemastudy.nl 

STICHTING KACEMA STUDY FUND     

De Hoge Kampen 11   »   8141VL Heino  »  Nederland  »  Tel +31(0)572 392530   »   info@kacema.nl 
————————————————————————————————————————————————————————— 

Na studie-inspanning komt 
ONTSPANNING

Uitstapje naar de waterval.

Women’s Day! Er wordt gevierd met 
een partijtje Netbal.  
Team Zusters - Team Kath. vrouwen
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Sr. Maria en Sr. Gorett op de foto! Helaas geen foto 
van Sr. Mable (hard werkend op primary school!)

De meisjes slaapkamer.
Voorkant van ’t huis.

Poseren in de tuin.  
Lekker lachen!

Samen TV kijken.  
Iedereen op zijn eigen manier.

Zo’n auto willen wij later ook!

Auntie met baby.

Dammen: Nog even partijtje afmaken!
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Jongens slaapkamer

De kokkin, altijd hard aan de kook!

Samen dansen.
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De nieuwe solar gyser!

Eetzaal.Zie je de fotografe in de reflectie?

Gekke bekken 
trekken hoort 

er natuurlijk bij!

Vrienden voor ‘t leven!

Doet ie ‘t nou…?!            Ja! Op de foto!!

Zijkant van 't huis.


