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

• Voormalig zwerfjongere is nu gediplomeerd
directeur
• Scholen Kapeya zijn voorbeeld voor regio
• Voedselzekerheidsproject krijgt vorm
• Imena Foundation bezoekt Zuid-Sudan
• Schoon drinkwater voor de Warkuac
Primary School
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Voormalig zwerfjongere is nu gediplomeerd directeur
Michael kan het bijna niet geloven: het
is ‘graduation time’. Tijd om zijn diploma in ontvangst te nemen. Na drie jaar
hard studeren heeft Michael Njobvu
zijn lerarenopleiding behaald.
Dit speciale moment voor Michael vond
zomer 2017 plaats. “Hij keek terug op
de afgelopen periode en dankte God
dat Hij liefdevolle mensen op zijn weg
heeft gebracht om hem te helpen zijn
doel te bereiken”, vertelt Christine
Menda, oprichter van Imena Foundations partnerorganisatie Rural Children’s Hope (RCH).
Christine plukte Michael zo’n twintig
jaar geleden van straat in Nyanje. Samen met zijn broer was hij hun ouderlijk huis ontvlucht toen er na de dood
van hun moeder niet meer naar de
jongens werd omgekeken. Michael was
drankverslaafd, maar straalde iets van
leiderschap uit. Door omstandigheden
belandde Michael als invaller voor de
klas in het nabijgelegen dorp Mpeni en
hij bleek een groot talent. Hij begon
als vrijwillig docent op de Chokato RCH
Community School van Rural Children’s
Hope.

Michael heeft zijn lerarenopleiding
behaald

Echter, Michael had nog niet eens zijn
havodiploma. Imena Foundation zamelde geld in om ervoor te zorgen dat hij
alsnog de benodigde diploma’s kon halen. Ook werd er een stenen huis voor
hem en zijn gezin gebouwd.

Van zwerfjongere heeft Michael
Njobvu het geschopt tot schooldirecteur. Na drie jaar studie heeft hij zijn
lerarendiploma en is hij hoofd van
een school in het Zambiaanse dorp
Moyo geworden.

Michael probeert nu met weinig middelen het onderwijs in Moyo vorm te
geven. “Zijn tomeloze energie, enthousiasme en doorzettingsvermogen
zijn een enorme aanmoediging voor de
gemeenschap”, weet Margriet de Wilde

van Imena Foundation. “Met zijn fris
opgedane kennis en jarenlange ervaring wil hij het onderwijs in Moyo naar
een hoger niveau tillen.”

Over Christine Menda
Christine Menda is samen met haar man
Dr. Dhally het vaste gezicht achter Imena Foundations Zambiaanse partnerorganisatie Rural Children’s Hope (RCH).
Vanuit het kantoor in de Zambiaanse
hoofdstad Lusaka stuurt ze de drie basisscholen, Women’s Clubs en studenten aan die onder de organisatie vallen. Hoofddoel is het bevorderen van
de levensstandaard van de Zambiaanse
plattelandskinderen en hun naaste familieleden. Sinds 2005 werkt Imena
Foundation samen met RCH. Dat leidde
in 2012 tot een bezoek van het gezin
Menda aan Nederland.

Scholen Kapeya zijn voorbeeld voor regio

Het hoge slagingspercentage van de
scholen viel ook het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs op. De districtssecretaris bezocht Kapeya met bemoedigende woorden voor de leerkrachten
en leerlingen. Tevens stelde zij nieuwe
overheidsleerkrachten aan om het team
van Kapeya te komen versterken. “We
bedanken alle donateurs voor dit geweldige werk waardoor de scholen zo
konden verbeteren”, zegt Simon.

Leerlingen werken hard om dromen
waar te maken
Het gaat uitstekend met de twee door
Imena Foundation ondersteunde scholen in het Zambiaanse dorp Kapeya.
De Chilimbitso Orphanage Community School en Imena Day Secondary
School zijn een voorbeeld voor de regio, schrijft contactpersoon Simon Phiri.
Dagelijks komen er 1455 leerlingen naar
de scholen. Velen van hen zijn wees
en behoren tot de allerarmsten van de
gemeenschap. Ze weten dat onderwijs
de deur naar hun toekomst opent. Op
school werken ze hard om hun dromen

waarheid te zien worden om zo hun gemeenschap te helpen ontwikkelen.
Een zeer gemotiveerd team van leerkrachten biedt dagelijks kwaliteitsonderwijs aan deze grote groep kinderen.
En niet alleen dat, ook sport en spel,
drama, muziek en poëzie staan op de
scholen hoog in het vaandel.
De maandelijkse vergoeding voor leerkrachten en de jaarlijkse gift van schoolmaterialen door Imena Foundation geeft
het onderwijs een flinke boost, meldt

Whyson studeert aan universiteit
Whyson uit het Zambiaanse dorp Kapeya studeert aan de universiteit in
hoofdstad Lusaka.
De jongen, die op jonge leeftijd wees
werd, ziet zijn studiedroom in vervulling
gaan. Hij geniet van de colleges van zijn
studie ‘Environmental Health’ aan de
Eden University.
Whyson was één van de eerste leerlingen die naar de Chilimbitso Orphanage
Community School in Kapeya kwam en
kreeg les van schooldirecteur Simon
Phiri. Toen al viel zijn leergierigheid op.
De jongen wilde maar één ding: dokter
worden, om zo de gemeenschap vooruit
te helpen.
Nadat Whyson de basisschool met uitzonderlijk goede resultaten had afgerond, had zijn familie geen geld om
hem naar de middelbare school te laten
gaan. Imena Foundation besloot toen
deze jonge student te ondersteunen.

Whyson ziet studiedroom in
vervulling gaan

Simon Phiri. Daarnaast bevordert de dagelijkse schoolmaaltijd, eveneens mogelijk gemaakt door de donateurs van
Imena Foundation, de gezondheid en
leerprestaties van de leerlingen enorm.

De gemeenschap is ontzettend trots
op Whyson, weet Simon te vertellen.
Tijdens de schoolvakanties keert hij
altijd terug naar zijn geboortedorp.
Daar brengt hij zijn opgedane kennis in
praktijk door voorlichting te geven over
cholera en onderhoudsinspecties uit te
voeren aan de waterboringen en schooltoiletten.

Ook sport staat hoog in het vaandel

Over Simon Phiri
Schooldirecteur Simon Phiri is al jaren het gezicht van Imena Foundations plaatselijke partnerorganisatie
Chilimbitso Women’s Orphanage Club
(CWOC). Deze rol vervult hij samen met
zijn moeder Clara Nkhonjela. De organisatie draagt zorg voor de kwetsbaarste groepen van de gemeenschap in
Kapeya. Al sinds 2009 werken CWOC en
Imena Foundation nauw samen en zijn
vele projecten succesvol gerealiseerd.
Inmiddels heeft Simon, met financiële
ondersteuning van Imena Foundation,
zijn Master’s Degree behaald. Daarmee
maakt de schooldirecteur zich sterk
voor de ontwikkeling van het Zambiaanse onderwijs. December 2013 bracht
Simon Phiri, samen met zijn moeder en
zwager, een bezoek aan Nederland.

Voedselzekerheidsproject krijgt vorm
is ook gekocht en overgedragen aan
pastor Abraham Manut Bol, een afgevaardigde van CMW die het project ter
plaatse begeleidt.
Vijftien mannen gaan de komende
maanden de ossen trainen. Elke Farmer
Group heeft hiervoor zelf drie ossentrainers uitgekozen. Het doel van de
training is de ossen te leren het juk te
dragen, de ploeg te trekken en sturing
te accepteren om zo het land te bewerken.
Bisschop Garang inspecteert
de kudde
Het voedselzekerheidsproject voor
Zuid-Sudan krijgt gestalte. Het project van Imena Foundation en haar
partner ter plaatse, Christ Mission
to the World (CMW), zorgt ervoor dat
tweehonderd geselecteerde huishoudens landbouwmaterialen, dieren en
een opleiding krijgen. Het project
helpt de lokale bevolking richting
zelfvoorziening.
Toen er in augustus vorig jaar 43.533
euro werd bijgeschreven op de bankrekening van CMW kon de eerste fase van
het project van start gaan. “De bevolking van Aweil State kon het niet geloven!”, vertelt Margriet de Wilde van
Imena Foundation.
Het overgemaakte bedrag werd door
bisschop Garang Chan Awac in contanten opgenomen in Kenia. De Zuid-Sudanese bisschop was degene die het plan
voor het landbouwproject indiende bij
Imena Foundation. Hij richtte in 2008
CMW op, waarmee Imena Foundation
de afgelopen jaren al verschillende projecten realiseerde.
De opname in contanten was nodig omdat de Zuid-Sudanese banken een opnamelimiet hadden ingesteld wegens
de financiële crisis in het land. Met
het geld vloog bisschop Garang naar de
Zuid-Sudanese hoofdstad Juba. Daarna

bracht een vliegtuig van het World
Food Program hem naar Aweil State, de
regio waar CMW actief is.
Net als in de rest van Zuid-Sudan kampt
deze regio al heel lang met een nijpend
voedseltekort. De oogsten mislukken
keer op keer door hevige regenval
en dan weer langdurige droogte. Met
slechts een schoffel probeert de bevolking alsnog het land te bewerken, maar
met een zeer lage opbrengst als gevolg.
Aankoop van ossen en ploegen
In Zuid-Sudan hadden de senior pastors
van CMW ondertussen niet stil gezeten.
Op lokale markten waren zij op zoek
gegaan naar sterke, gezonde ossen en
sommige dieren waren inmiddels al op
krediet gekocht. De dieren werden dag
en nacht bewaakt door koeienjongens
en zijn inmiddels verdeeld over de vijf
geselecteerde ‘Farmer Groups’. Deze
groepen bestaan uit in totaal honderd
geselecteerde huishoudens, die verantwoordelijk zijn voor de dieren en toebehoren. Daarnaast nemen alle huishoudens deel aan het spaarsysteem van
de groep en volgen ze een opleiding op
het gebied van landbouwtechnieken en
dierverzorging.
Eveneens zijn de vijftig benodigde
ploegen aangeschaft, samen met de
jukken en kettingen. Een motorfiets

Imena Foundation bezoekt Zuid-Sudan
Een delegatie van Imena Foundation
gaat in april naar Zuid-Sudan. Margriet de Wilde en Andries van der Wiel
brengen een tiendaags bezoek aan
bisschop Garang Chan Awac en zijn
team van pastors.
Zij zullen Margriet en Andries meenemen langs de verschillende projectlocaties van partnerorganisatie Christ Mission to the World. Ook zullen de Farmer
Groups van het ‘Voedselzekerheidsproject Zuid-Sudan’ worden bezocht om de
voortgang te bespreken.

Margriet: “Ik verheug me erop om bisschop Garang, zijn pastors, de Women’s
Clubs, de leraren en leerlingen en de
dorpsgemeenschappen weer te ontmoeten.” Ook bisschop Garangs congregatie
kijkt uit naar het bezoek. “We zijn op
de hoogte van de slechte berichtgevingen over Zuid-Sudan”, vertelt Margriet.
“Maar dat weerhoudt ons er niet van om
de noodlijdende bevolking te bezoeken.
Met deze reis willen we de mensen in
Aweil State laten weten dat we ze nooit
zullen vergeten.”

Ploegen worden verdeeld
onder Farmer Groups

Over bisschop Garang
Chan Awac
Bisschop Garang Chan Awac is de drijvende kracht achter tal van projecten van de Zuid-Sudanese organisatie
Christ Mission to the World (CMW). De
Anglicaans-Katholieke bisschop ziet het
als zijn missie om, naast het opzetten
van kerkelijke gemeenschappen, de
lijdende bevolking van Aweil State te
ondersteunen met scholen, waterboringen, ziekenhuizen, weeshuizen en
voedselzekerheid. Met zijn team van
200 pastors maakt hij zich sterk voor
de agrarische bevolking van het land.
In samenwerking met Imena Foundation werden al duizenden mensenlevens gered. De bisschop bracht met één
van zijn pastors in 2015 een bezoek aan
Nederland.

Schoon drinkwater voor de Warkuac
Primary School
De basisschool, nu nog gesitueerd onder
grote bomen in de Zuid-Sudanese plaats
Aweil Town, heeft inmiddels beschikking
over schoon drinkwater.
Afgelopen november was het groot feest
in Aweil Town. De achthonderd leerlingen van de Warkuac Primary School zagen hoe de boorinstallatie steeds dichter bij het schone drinkwater kwam. Er
werd ruim honderd meter diep geboord.
Na een week van hard werken was de
klus geklaard en konden de kinderen
eindelijk het schone drinkwater proeven.

Prentenboek online
verkrijgbaar
Imena Foundations prentenboek ‘HUIS
van NIKS’ is nu online te koop. Het boek
voor kinderen van 3 tot 6 jaar is gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van een Zambiaanse familie die ondersteund wordt door Imena Foundation.
Ook oudere kinderen zullen veel plezier
beleven aan het boek, dat is geschreven door Reinie Bouma-van Manen en
geïllustreerd door Rosa van der Vijver
(‘de Zandprinses’) en Anneke Bouma.
Het boek is zowel in het Nederlands,
Engels als Fries te koop voor 14,95
euro per stuk. De opbrengst van het
prentenboek komt ten goede aan het
ondersteunen van gezinnen in Zambia
die het schoolgeld en andere basisbenodigdheden voor hun kinderen niet
kunnen bekostigen. Via de website
www.imenafoundation.nl kunt u gemakkelijk uw bestelling plaatsen en
heeft u het prentenboek snel in huis.

Kinderen kijken verwachtingsvol
toe

Voor de Warkuac Primary School zamelt Imena Foundation sinds 2016
geld in. De bedoeling is de realisatie
van schoon drinkwater en een stenen
schoolgebouw met meubilair en goed
lesmateriaal.

Ondertussen gaat Imena Foundation
door met de inzameling van gelden voor
de bouw van de school in Aweil Town.
Goed onderwijs is het begin van de
wederopbouw van het door oorlog verwoeste land.
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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
Morra 2-45
9204 KH 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

Er wordt ruim honderd meter diep
geboord

Het urenlang lopen op zoek naar water
is voorbij. Evenals de blootstelling aan
gevaarlijke ziektes die zich in oppervlaktewater bevinden. De achthonderd
leerlingen en zestien leerkrachten van
de Warkuac Primary School, evenals
de gemeenschap van Aweil Town, zijn
de donateurs die deze eerste fase van
het project ‘Bouw een school, bouw een
toekomst’ hebben mogelijk gemaakt
enorm dankbaar.

