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In deze nieuwsbrief o.a.:
IMENA FOUNDATION
ZET ZICH IN VOOR ONDERWIJS,
SCHOON DRINKWATER
EN MEDISCHE VOORZIENINGEN
IN AFRIKA

• Imena viert jubileum met uitgave prentenboek
• Basisscholen in actie voor Zuid-Sudan
• Pastor krijgt motorfiets
• Toiletblokken moeten ziekteverspreiding
voorkomen
• Project van hoop kan los
• Imena’s donateurs veranderen levens
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Imena viert jubileum met uitgave prentenboek
in het Nederlands, Fries als de Engelse
taal te bestellen. De opbrengst van het
prentenboek komt ten goede aan het
ondersteunen van gezinnen in Zambia
die het schoolgeld en andere basisbe
nodigdheden voor hun kinderen niet
kunnen bekostigen.

Imena Foundation 12,5 jaar
‘Juliette family’
(v.l.n.r. Lydia, moeder, Juliette, vader,
Phillip en Zingiwe)
In oktober bestaat Imena Foundation
12,5 jaar. Dat viert de stichting met
de productie en uitgave van een
prentenboek met als thema ‘liefdevol
delen’.
Het verhaal dat in ‘HUIS van NIKS’ wordt
verteld, is gebaseerd op het waarge
beurde verhaal van een familie die
on
der
steund wordt door Imena Foun
dation: de ‘Juliette family’. Juliette is
een meisje dat Margriet de Wilde van
Imena Foundation tijdens haar eerste
bezoek aan Zambia in maart 2009 ont
moet in het huttendorp Mpeni. Ze is
dan twee jaar oud. Er ontstaat een
bijzondere band met het meisje en
haar familie. Ook in de daaropvolgende
jaren wordt het gezin steeds bezocht.
Het gezin behoort tot de armsten van
de Mpeni-gemeenschap.
Dankzij steun vanuit Imena Foundation
gaan alle vier kinderen (Phillip, Zingiwe,
Juliette en Lydia) nu naar school.
De oudste, Phillip, zit inmiddels in ‘grade
nine’ van de Boarding School in Katete.

Op een dag brandt de hut van de
‘Juliette family’ volledig af en blijft
de familie berooid achter. Dankzij de
vrijgevigheid van de dorpsgemeenschap
lukt het de familie om het leven te
herbouwen.
Het prentenboek ‘HUIS van NIKS’ vertelt
een verhaal over liefdevol delen, voor
kinderen van 3 tot en met 6 jaar. “Maar
ook oudere kinderen zullen er veel
plezier aan beleven”, voorspelt Margriet
de Wilde. Schrijver van het boek
is Reinie Bouma-van Manen, illustrators
zijn Rosa van der Vijver (‘de Zand
prinses’) en Anneke Bouma.
Het boek wordt tijdens het jubileum
op 14 oktober 2017 gepresenteerd in
het bijzijn van een aantal genodigden,
onder andere een delegatie vanuit de
Zambiaanse Ambassade in Brussel. Ook
alle donateurs en belangstellenden van
Imena Foundation worden van harte
uitgenodigd.
Tijdens het jubileum is het boek zowel

Imena Foundation werd opgericht op 14
april 2005. Sindsdien zet de stichting
zich in voor onderwijs, schoon drink
water en medische voorzieningen in de
allerarmste gebieden van Afrika, met
als doel ieder kind naar school te laten
gaan, iedereen toegang te verschaffen
tot schoon drinkwater en de gezond
heidszorg te verbeteren. Sinds 2013
biedt Imena Foundation daarnaast ook
noodhulp, sinds 2015 ondersteuning van
kerkelijke gemeenschappen en vanaf
dit jaar zet de stichting zich tevens in
voor voedselzekerheid.
Het werk van Imena Foundation heeft
zich tot nu toe gericht op gebieden in
Zambia en Zuid-Sudan. Door intensief
samen te werken met plaatselijke
contactpersonen komt Imena Foun
dation te weten waar de grootste
behoef
tes liggen in het betreffende
gebied. Deze contactpersonen, betrok
ken bij lokale stichtingen en kerkelijke
gemeenschappen, houden nauwlettend
in de gaten of de projecten volgens plan
verlopen en brengen regelmatig verslag
uit aan Imena Foundation. Dankzij
deze werkwijze kunnen de donateurs
er zeker van zijn dat hun geld op een
goede manier wordt besteed.

Basisscholen in actie voor Zuid-Sudan

Pastor krijgt motorfiets

De sponsoractie leverde 1.250 euro op
voor de bouw van een school in het Aweildistrict in Zuid-Sudan. Vooraf kregen de
Drachtster kinderen filmbeelden te zien
van hun Afrikaanse leeftijdsgenootjes.
Ook kregen ze allemaal een pakje
stoepkrijt om mee aan de slag te gaan.
Kleurrijk krijten levert 1.250 euro op
Een vrolijk schoolplein en ook nog
een ingezameld bedrag voor Imena
Foundation. Dat leek PCBO It Ambyld
in Drachten wel wat.

PCB De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek
spaarde een heel jaar lang voor Imena
Foundations scholenproject ‘Bouw een
school, bouw een toekomst’. Vrijdag 7
juli werd tijdens de jaarsluiting van de
school een cheque ter waarde van 4.000
euro aan Imena Foundation overhandigd.
Pastor Francis eindelijk mobiel

Het idee van Imena Foundation om
leerlingen hun schoolplein kleurrijk te
laten versieren en zich daarvoor te laten
sponsoren werd enthousiast ontvangen
door de basisschool. Dit ondanks het feit
dat Imena Foundation de actie eigenlijk
al had afgeblazen wegens te weinig
respons.
Op dinsdag 2 mei resulteerde het initiatief
op It Ambyld in een stoepkrijttekening
van meer dan honderd meter lang.

Dankzij een donatie vanuit Stichting
Op
wekking heeft pastor Francis zijn
zo gewenste motorfiets kunnen aan
schaffen. De stichting doneerde 3.000
euro aan Imena Foundation.

PCB De Wegwijzer maakt eindbedrag
bekend

Toiletblokken moeten
ziekteverspreiding voorkomen
De bouw van zestien nieuwe toilet
blokken bij vier Zambiaanse scholen
moet voorkomen dat ziektes worden
verspreid. Imena Foundation is bezig
fondsen te werven voor de bouw van
deze ‘VIP-toiletblokken’.
Op het Zambiaanse platteland is het
gebrek aan sanitaire voorzieningen groot.
De meeste huishoudens beschikken niet
over een toilet en mensen moeten
nood
gedwongen hun behoeftes in de
buitenlucht doen, met de verspreiding
van ziektes tot gevolg. Het aantal kin
deren dat jaarlijks overlijdt door ziektes
als diarree, cholera, tyfus en polio is
groot.
Zambiaanse scholen beschikken vaak ook
niet over goede, veilige en voldoende
toiletten om de gezondheid van hun
leerlingen te waarborgen. De kinderen
doen hun behoeftes in het open veld
of moeten lang in de rij staan om van
het toilet gebruik te maken. Meisjes
voelen zich vaak genoodzaakt om thuis
te blijven als zij menstrueren.
Nyanje RCZ Primary School in het
Zam
biaanse dorp Nyanje heeft 365
leerlingen en beschikt over slechts vier
toiletten. Mwasiti RCH Pre- & Primary
School, eveneens gelegen in het dorp
Nyanje, heeft een leerlingenaantal van
311 en moet het stellen met drie toi
letten. Chokato RCH Community School,

gelegen in het dorp Mpeni en 344
leerlingen, heeft zelfs helemaal geen
toiletten meer. De 225 studenten van de
Imena Day Secondary School in Kapeya
maken gebruik van de toiletten van de
nabijgelegen basisschool, maar voelen
zich in hun privacy beperkt.
De dorpsgemeenschappen van Nyanje,
Mpeni en Kapeya zullen stenen bakken
en zand en rotsblokken aanleveren. De
kosten voor de bouw van de zestien
nieuwe toiletblokken bedragen 12.000
euro. Imena Foundation zal samen met
haar Zambiaanse partnerorganisaties
toezien op een zorgvuldige besteding
van het projectgeld. In 2018 zal een
delegatie van Imena Foundation de
resultaten gaan bewonderen.
Dankzij een donatie van 2.500 euro
vanuit een familiefonds is de Nyanje
RCZ Primary School inmiddels gestart
met de bouw van de eerste vier VIPtoiletblokken (Ventilated Improved Pit).
De toiletten krijgen een ‘fly screen’ om
te voorkomen dat vliegen de toiletten
verlaten en ziektes verspreiden.
Onaangename geuren zullen worden
gefilterd en een betonvloer zal er
voor zorgen dat de VIP-toiletten
gemakkelijk schoon te maken zijn. Met
deze voorzieningen rondom de school
zullen ziektes en schooluitval worden
teruggedrongen.

Met de motorfiets kan de roomskatholieke pastor Francis vanuit Kapeya
de mensen van zijn zeer uitgestrekte
parochie bezoeken. Dat is vaak hard
nodig, want er zijn veel mensen die ziek
zijn en ondersteuning nodig hebben.
Twaalf pastors in Zuid-Sudan krijgen
een fiets (zie pagina 3).

Master’s degree voor Simon
Schooldirecteur Simon Phiri heeft zijn
Master’s Degree in Geschiedenis be
haald aan de University of Africa in de
Zambiaanse hoofdstad Lusaka.
Simon draagt op dit moment de eind
ver
antwoording voor 1.070 (wees)kin

deren op de beide scholen Chilimbitso
Orphanage Community School en Imena
Day Secondary School in Kapeya.
Zijn verworven kennis is niet alleen
nuttig voor de scholen zelf, maar kan
Simon ook helpen om meer invloed
uit te oefenen op de ontwikkelingen
binnen het Zambiaanse onderwijs.
Imena Foundation zorgde voor salaris,
onderdak en opleidingsgeld voor Simon.

Kleine Hosannah ook trots op ‘papa’
Simon

Project van hoop kan los
de coöperatie zullen worden ingezet
voor het onderhoud van de ploegen
en irrigatiepompen, de inkoop van
brandstof en de uitbreiding van het
aantal ossen en ploegen.

Honderd ossen voor effectief
landbouwproject
Perspectief voor de hongerende be
volking van Zuid-Sudan. Vanuit een
Nederlands vermogensfonds is in één
keer zo’n groot bedrag toegezegd aan
Imena Foundation dat het project
‘Voedselzekerheid Zuid-Sudan’ me

teen van start kan gaan.
Met slechts een schoffel bewerken ze
het dan weer kletsnatte, dan weer
kurkdroge land. Ondanks dit keiharde
werken is de voedselopbrengst in het
Aweil-district, het noordelijk deel
van Zuid-Sudan, zeer gering. In heel
Zuid-Sudan worden momenteel 2,8
mil
joen mensen (25 procent van de
totale bevolking) geconfronteerd met
ernstige voedseltekorten. Wanneer de
financiering van landbouwprojecten
niet aantrekt, zal dit aantal toenemen.
Imena Foundations lokale partner
Christ Mission to the World (CMW)
trok aan de bel. Deze stichting, in
2008 opgericht door bisschop Garang
Chan Awac, diende een plan in voor
een effectief landbouwproject dat de
voedselopbrengst én de kennis moet
vergroten. Het project, met als
belangrijkste kenmerk de oprichting
van een landbouwcoöperatie, kost in
totaal 108.167 euro.

Farmer groups
“Het project kan nu los”, vertelt Mar
griet de Wilde van Imena Foundation
enthousiast. “Het is absoluut een
project van hoop!” Allereerst moeten er
50 ploegen met toebehoren, 100 ossen,
10 irrigatiepompen, 10 generatoren en
200 schoffels worden aangeschaft, én
natuurlijk zaden. CMW selecteert 200
huishoudens die vervolgens verdeeld
worden in 10 coöperatieve ‘farmer
groups’. Iedere groep is verantwoorde
lijk voor de aan hen toebedeelde dieren
en materialen.
Een farmer group bestaat uit 20 huishoudens, die weer verdeeld worden
in 5 subgroepen. Elk van de subgroepen
(4 huishoudens) krijgt de verantwoor
ding over een ploeg, 2 ossen en 4
schoffels. De farmer group als geheel
is verantwoordelijk voor een irrigatie
pomp en een generator. Een overkoe
pelende stuurgroep zal het project
nauwkeurig monitoren.
Alle huishoudens zullen deelnemen aan
het spaarsysteem van de groep: jaarlijks
zullen de deelnemende huishoudens
twee zakken sorghum (een graangewas)
overdragen aan de coöperatie voor de
verkoop aan derden. De inkomsten van

Bouw een school, bouw een toekomst
Imena Foundation merkt echter de ge-
volgen van de berichtgeving over de
burgeroorlog in Zuid-Sudan.
Ontwikkelingshulp aan het land wordt
ingetrokken, zowel door grote organisa
ties als door individuele donateurs.

Schoon drinkwater binnenkort een feit
Ze zitten nu nog met zijn allen onder
een boom te luisteren naar hun leraar.
In hitte, stof en regen zingen ze hun
Engelse woordjes. Imena Foundation
wil er voor zorgen dat achthonderd
Zuid-Sudanese kinderen in de toekomst
hun lessen volgen in een stenen
schoolgebouw, met meubilair en goed
lesmateriaal. Goed onderwijs is het
begin van de wederopbouw van een
verwoest land.

Onder de titel ‘Bouw een school, bouw
een toekomst’ is desondanks inmiddels
18.209 euro ingezameld. “Het bijeen
gebrachte geld zal in het najaar worden
ingezet voor de eerste fase van het
project, namelijk een boring naar schoon
drinkwater in de nabijheid van de bomen
waaronder de achthonderd kinderen hun
lessen voorlopig blijven volgen.

Verbindend
“Door deze opbouw kan met de
aangeschafte materialen een maximaal
effect worden bereikt”, zegt Margriet.
“Daarnaast werkt het project sterk
verbindend omdat de verschillende
ge
zinnen in een coöperatieve vorm
samenwerken en ook gezamenlijke ver
antwoordelijkheid dragen.”
De deelnemende gezinnen zullen
wor
d
en opgeleid op het gebied van
landbouwtechnieken, dierverzorging en
financiële spaarsystemen. De huishou
dens halen de zaden voor het nieuwe
plantseizoen uit de eigen oogst. Over
vijf jaar hoopt Christ Mission to the
World duizend huishoudens bij het
project te hebben betrokken.

Zuid-Sudanese gezinnen gaan
voedsel produceren

Twaalf fietsen voor pastors
Vanuit Stichting Opwekking is 1.600 euro
gedoneerd voor het project ‘Tweewie
l
ers voor Afrikaanse pastors’. Er zijn
in Zuid-Sudan inmiddels twaalf fietsen
gekocht voor de pastors van bisschop
Garang. Deze pastors, allemaal vrij
willigers, stellen alles in het werk om de
extreem arme bevolking tot steun te
zijn. Bisschop Garangs stichting Christ
Mission to the World hoopt op termijn
alle 120 pastors van een fiets te kunnen
voorzien. Stichting Opwekking doneer
de in totaal 3.000 euro. Hiervan is 1.400
euro ingezet voor de aanschaf van een
motorfiets voor de Zambiaanse pastor
Francis (zie pagina 2).

Ondertussen gaat de inzameling van
gelden onvermoeibaar door. “We ver
trouwen erop dat de school eens in Aweil
Town zal worden gebouwd en zien uit
naar de dag dat deze prachtige droom
voor de kinderen en leerkrachten in
vervulling zal gaan.”
Pastors zijn extreem arme bevolking tot steun

Samuel kan eindelijk naar school dankzij rolstoel
Door een malaria-infectie raakte de
Keniaanse Samuel vlak na zijn geboor
te ernstig gehandicapt. De zesjarige
jongen heeft dankzij een donateur
eindelijk een rolstoel en kan nu naar
school.
“Samuel is gelukkig en actief tegen
woordig”, schrijft zijn moeder Christine
Muchanga. Een paar maanden geleden
had de 34-jarige Christine nog nooit van
Imena Foundation gehoord. In mei en
juni verbleef ze in Nederland, om samen
met een delegatie uit verschillende
Afrikaanse en Aziatische landen een
gesponsorde landbouwcursus te volgen.
Ze hoorde van het werk van Imena
Foundation en bezocht het kantoor in
Drachten samen met twee van haar
medestudenten.

Zet alvast in uw agenda!
Jubileumviering Imena Foundation
Zaterdag 14 oktober 2017
15.00 uur – 17.00 uur
Adverium Drachten
Entreebewijs: een zakje
gevuld met zand

De donateur besloot het gezin te helpen
en bij thuiskomst kon Christine een
rolstoel voor haar zoon aanschaffen. “Nu
kan Samuel met zijn broers en zussen
naar de kerk en naar school”, vertelt
Christine. Ze roept mensen op om vooral
te blijven helpen, omdat dat zo’n groot
verschil kan maken voor iemands leven.
“God zegene jullie en blijf mensen als
Samuel ondersteunen.”

‘Als je geen honderd mensen kunt
helpen, help er dan eentje.’ Deze
uitspraak van Moeder Theresa is in
de 12,5 jaar dat Imena Foundation
bestaat, altijd leidend geweest.
“Delen kunnen we allemaal!”
Wereldwijd wil iedereen zijn eigen
problemen oplossen. Dat is de over
tuiging van Imena Foundation, die dit
jaar haar 12,5-jarig jubileum viert.
Ten zuiden van de Sahara ontbreken
echter financiële middelen om dit voor
elkaar te krijgen. Daarom moedigt
Imena Foundation aan tot delen, zodat
mensen op weg kunnen naar een beter
leven.
Dezelfde kernwaarden als in het prille
begin gelden hierbij nog steeds. “Wij
geloven in de kracht, het inzicht en
het eigen initiatief van de lokale
bevolking”, zegt Margriet de Wilde van
Imena Foundation.
Imena Foundation helpt projecten
realiseren die ten gunste komen van
een hele gemeenschap, zoals de bouw
van scholen en het plaatsen van
waterpompen. Maar ook kleinschalige
initiatieven worden van harte onder
steund, zoals het financieren van een
beenprothese voor de Zambiaanse
Rafael en een opleiding voor de ZuidSudanese Michael. “Deze projecten zijn
klein in omvang, maar hebben een groot
effect”, zegt Margriet. “Talrijk zijn de
voorbeelden van mensen die zich, na
het ontvangen van hulp, belangeloos
inzetten voor hun gemeenschap, de
naburige school, het ziekenhuis of de
kerk.”
Hulp heeft dus een kettingreactie, vat
ze samen. “Door een klein gebaar van
liefde zijn levens elders op de wereld
nooit meer hetzelfde.”
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Wilt u het werk van Imena Foundation
ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op:

321 5340 77
IBAN: NL23 RABO 0Bezoekadres:
Heeft u vragen over het werk
van Imena Foundation?
Neem dan gerust contact met ons op.

Imena Foundation
De Hemmen 98
9206 AG DRACHTEN
Tel.: 0512 729020
info@imenafoundation.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter

Contact:
Margriet de Wilde
margrietdewilde@imenafoundation.nl

WWW.IMENAFOUNDATION.NL
RBF reclame & communicatie ondersteunt de missie en visie van Imena Foundation en vindt het vanzelfsprekend
haar kennis, creativiteit en promotiemateriaal in te zetten, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen.

Tek st:
Marije

“Blijf mensen als Samuel helpen”

Een donateur werd geraakt door het
verhaal van deze levendige vrouw. In het
Keniaanse dorp Bungoma onderhoudt
Christine haar familie met kleinschalige
veeteeltactiviteiten. Samen met haar
man Robert heeft ze vier kinderen en
draagt ze de zorg voor vijf kinderen van
haar overleden zus en twee kinderen van
haar overleden broer. Haar laatstgeboren
zoon Samuel is ernstig gehandicapt ge
worden toen hij één dag na zijn geboorte
de ernstigste vorm van malaria opliep.
Hij kan niet lopen, zelfstandig zitten
of praten en is volledig afhankelijk van
zorg. Christine en Robert konden de
kosten van de geadviseerde medische
hulp in India niet opbrengen en ook een
rolstoel bleek onbetaalbaar. Samuel
werd getild door zijn broers en zussen.

Imena’s donateurs
veranderen levens

