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Tuin, groente, huis en water!
Bovengrondse irrigatie...

Nieuws 2013
Heino, oktober 2013

DANK, DANK, DANK!
Mede dankzij uw
belangstelling
en/of
financiële
bijdrage voor
Kacema Musuma
Children’s Home
in Kawambwa,
Zambia,
gaat het
gelukkig goed
in en om
dit liefdevolle
kindertehuis.
z.o.z.

Onder
dit pad
loopt
leiding
voor
‘t water.

Deze
nieuwsbrief
is een beetje
‘agrarisch’
getint.

Vendelzwaaien?
De kinderen hebben
zo te zien in ieder
geval wèl plezier
op de binnenplaats...

Oorzaak:
de TROTS van
de tuinlieden,
de kinderen
èn Sr. Maria.
z.o.z.

Emanuel
onder banaan

De sinaasappel... en zo was zijn bloem...
Diep
verdriet
om
overlijden
van
Baby
Margareth
z.o.z.

Een vrachtwagen moet het
worden...
Moeilijk,
Kennedy!

Baby
Margareth.

Hoe
krijgen
wij die

vlieger
uit de
boom??
Zo maakt
Jonathan
een
voetbal
goal...

KACEMA MUSUMA
Verdriet.
Baby Margareth (10 dagen oud) werd op 07-08-’13 met open
armen ontvangen in Kacema en met veel zorg omringd.
Moeder overleed bij bevalling, vader was eerder overleden.
Grootmoeder probeerde de baby te voeden, lukte niet. En zo
kwam ze ondervoed in Kacema aan. Na deze moeilijke start
vocht ze zich terug. Het leek goed met haar te gaan, ze
dronk goed en glimlachte zelfs. Op 30 sept. wilde ze opeens
niet meer drinken en werd ze naar ‘t hospitaal in Kawambwa
gebracht. Sr. Maria, die voor een meeting in Mansa was,
belde op 3- okt. het hospitaal op om te vragen hoe het ging.
“Ze moet naar specialist in Ndola” (6 à 8 uur rijden) was het
antwoord. Wij regelden met behulp van de bank-manager
geld en een auto met chauffeur.
Auntie Albertina (een van de kinderverzorgsters) nam baby
Margareth op schoot voor de lange reis. Onderweg zouden
ze Sr. Maria in Mansa ontmoeten.
Diepe droefenis: Na 2 uur rijden, nog voordat ze Sr. Maria
hadden bereikt, overleed baby Margareth in de armen van
‘auntie’ Albertina. Zo zijn ze weer naar huis gereden.
De Sisters, staf en anderen, die van de situatie wisten,
hebben haar begraven op de begraafplaats.
Oma was niet op tijd te bereiken, hoe intens triest...

Een van de
tekeningen
van
‘t project
Jet & Kees

Bezoek.

Project.
Het ‘water-irrigatie-tuin-project’ heeft prima gewerkt.
In de 6 droge maanden werden de groentes en fruitbomen
‘vertroeteld’ door goed gedoseerd, zon-opgepompt (gratis!) water.
De opbrengsten waren al zo hoog dat er geen groente meer op de
markt hoefde te worden gekocht, er werd zelfs groente verkocht!
Zo kon dit jaar 2x een koe voor de slacht worden gekocht en door de
slager worden verwerkt tot stukken vlees voor de Kacema diepvries.
Mààr... De grond raakt uitgeput. Nieuw PLAN: ROTATIE-teelt.
Dit geeft uitgeputte grond weer kracht. HOE?
Drie nieuwe vruchtbare plekken in het land worden voorbereid om
eveneens als groentetuin te kunnen dienen i.p.v. de oude tuin.
Zo teelt men steeds op een gezond vruchtbaar stuk land.
Op de oude tuin wordt groen-bemester (‘Sunhen’) gezaaid.
Deze planten worden ondergespit. Zo vormt zich na 2 à 3 jaar
nieuwe vruchtbare humus in de ooit uitgeputte tuin.
Om ook de nieuwe groentetuinen gemakkelijk te kunnen irrigeren
worden er nieuwe ondergrondse hoofdleidingen aangelegd met
eenvoudige aansluit-punten voor de simpel te verplaatsen
bovengrondse irrigatie.
In het huis wil men we de 4 kapotte elektrische boilers laten vervangen
door drie zonne-boilers op het dak. Dit zal veel dure energie
besparen.
Een project-plan-formulier is ingediend bij ‘Wilde Ganzen’. Wij hopen
op een premie, zoals wij al vaker gekregen hebben.
Zonder Wilde Ganzen was er géén Kacema Musuma Children’s Home
geweest! Wij zijn Wilde Ganzen veel dank verschuldigd.
Donatie in Lusaka
Sr. Maria werd op 10 okt. door de Zambia National Farmers Union
gevraagd om op do 17 okt. in Lusaka tijdens het ZNFU-congres een
onbekende donatie in ontvangst te komen nemen. Ja, Sr. Maria ging.
Dat was voor Sr. Maria, heen en terug, 30 uren reizen in de bus!
De donatie bleek te bestaan uit: 100 dekens en voor 3 maanden
goede baby-melkpoeder. Zéér welkom!

Kees en Jet met hun groep
op de schommelbank...

Gastvrijheid staat hoog in ‘t vaandel in Kacema. Helaas ligt
Kawambwa 1.000 km van hoofdstad Lusaka. Toch was er
dit jaar in augustus zelfs 2 x Nederlands bezoek!
1. Miriam Visserman en zus Irma genóóten er 4 dagen.
Miriam was een van de studenten bouwkunde, die in 2007
geld inzamelden èn 4 weken hebben meegebouwd met de
Zambiaanse aannemer. Zij liet in 2007 Kacema achter als
een betonvloer met wat muren. De verrassing bij aankomst
was groot. Haar verslag zal (eind nov.) op kacema.nl staan.
2. Jet Vos en Kees v/d Boogaart kwamen kort daarna.
Hier leest u hun beknopte verslag van hun verblijf:
Hun project heette: ‘Ndolesheni ‘ ‘Look at me‘
Elk kind beschikt over eigen talenten, creativiteit en
verbeeldingskracht.
Dat wilden we ontwikkelen en benadrukken door in Kacema
een kleinschalig kunst educatief project uit te voeren met de
kinderen vanaf 10 jaar in de laatste 2,5 week van de
schoolvakantie.
We hebben 2,5 week in Kacema gewoond en gewerkt en
dat heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt! We
zagen plezier, saamhorigheidsgevoel en hoe liefdevol de
oudere kinderen met de kleintjes omgaan. We hebben een
speciale band opgebouwd met de kinderen en zusters.
Gelukkig hebben we foto’s en heel veel mooie
herinneringen!
Meer weten?
Zie onze facebookpagina: Sparkling Zambia & Tanzania.
Zie ook (later) onze Kacema-website voor ‘t totaal verslag.

Financiën
Ons bestuur draagt alle kosten zelf, zodoende komt elke gedoneerde
Euro ten goede aan Kacema in Kawambwa.
Er zijn nu 42 kinderen, 11 personeelsleden en 2 Sisters (worden er 3)
Sinds dec. 2012 heeft elk personeelslid een gratis (!) bankrekening met
gratis pinpas. - Bankkosten in Zambia zijn normaliter hoog.De salarissen worden nu door Sr. Maria automatisch overgemaakt i.p.v.
cash overhandigd. In 2013 zijn de salarissen fors gestegen.
Het tehuis kan draaien van € 100.- per dag. Hiervan wordt bekostigd:
voedsel, (dure) babymelk, kleding, scholing, salarissen + pensioen
voor werknemers, elektriciteit, telefoon, internet, transport (er is geen
auto), onderhoud van alles in en om huis, etc.
En naast al deze uitgaven sparen wij ook nog, al vanaf het prille begin,
op onze Nederlandse Rabo-rekening voor een buffer van
hopelijk 2 x de jaarkosten.

