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Bouw een school, bouw een toekomst

Er is zolang naar uitgekeken en nu is
het bijna zover: de bouw van een
basisschool met 8 klaslokalen in het
Zuid-
Sudanese Aweil Town is op
handen!
Honderden kinderen zullen niet langer
onder bomen les krijgen. De leer
krachten zullen niet langer zonder leer
middelen, eten en inkomsten hun vak
uitoefenen. Ouders zullen niet langer
bezorgd toekijken hoe hun kinderen in
hitte, stof en regen hun lessen volgen.
De bouw van de basisschool betekent
een substantiële kwaliteitsverbetering
op onderwijsgebied en bovenal een
duurzame basis om uit de cirkel van
armoede te raken.
Dankzij een grote donatie is er in
een keer een einde gekomen aan het
jarenlange wachten en kan het werk
beginnen. Dat betekent handen uit de
mouwen voor de plaatselijke bevolking.
Zij zullen het zelf doen: de uitvoering
van de bouw van deze school. Imena
Foundations partner ter plaatse, Christ
Mission to the World, weet als geen
ander hoe dit te realiseren.

Als ze in september meteen aan de slag
gaan, staat de school er al in februari
2019!

Met de bouw van deze school, begint
voor de basisschoolkinderen de bouw
aan hun toekomst.

De school betekent zoveel meer dan
een solide gebouw dat is ingericht
voor onderwijs. Zo zal de dagelijkse
schoolmaaltijd niet alleen de conditie
van de kinderen, waarvan een groot
aantal wees is, verbeteren, maar het
optimaliseert ook hun leerprestaties.

Over onderwijs

Samen met de directie en het onder
wijsondersteunend personeel, leveren
de 8 leerkrachten een grote prestatie.
Zij zullen twee maal per dag, ’s morgens
en ’s middags, lesgeven aan een groep
van 50 kinderen. Het hele team ont
vangt een vergoeding, die voorziet in
het levensonderhoud van hun gezinnen
en families.
Een goede school kan niet zonder
verantwoordelijk bestuur. Christ Mission
to the World wordt schooleigenaar en
neemt zitting in het bestuur. Samen
met de bevolking van Aweil Town en
Warkuac Village zorgen zij voor het
schoolonderhoud.

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteits
vol onderwijs en bevorder levenslang
leren voor iedereen
Er is op het gebied van onderwijs de
laatste jaren veel verbeterd, vooral voor
vrouwen en meisjes. Op dit moment gaat
91 procent van de kinderen in ontwik
kelingslanden naar de basisschool.
Het aantal kinderen dat niet naar school
gaat is ten opzichte van 2000 gehal
veerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57
miljoen in 2015. Maar er valt nog veel
winst te behalen. De helft van de kinderen in de basisschoolleeftijd die niet
naar school gaan, wonen in conflictgebieden. En wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen of schrijven
(Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4, Ver
enigde Naties).

Over schoon drinkwater
Verzeker toegang tot schoon drink
water en sanitatie voor iedereen
Schoon drinkwater en goede en schone
sanitaire voorzieningen hebben een
positieve invloed op voedselveiligheid,
onderwijs en gezondheid. Schoon drinkwater zorgt voor minder infecties en
schone toiletten op scholen zorgen er
voor dat meer meisjes naar school gaan,
ook als ze ongesteld zijn. Er is genoeg
schoon drinkwater voor iedereen op de
wereld, maar door problemen zoals een
slechte infrastructuur of economie, sterven er elk jaar nog miljoenen mensen aan
ziekten die veroorzaakt worden door
vervuild drinkwater of slechte hygiëne.
Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen
toegang gekregen tot schoon drink
water, maar 1,8 miljard mensen halen
hun drinkwater nog steeds uit vervuilde
bronnen. Daarnaast kunnen 2,4 miljard
mensen op de wereld nog geen gebruik
maken van schone toiletten en ander
sanitair (Duurzaam Ontwikkelingsdoel 6,
Verenigde Naties).

Met oppervlaktewater liggen ziekte en sterfte op de loer

Een risico minder! Schoon drinkwater in
Gumror en Mabok

In Zambia is oppervlaktewater niet
geschikt als drinkwater. Een van de
oorzaken is vervuiling door het ont
breken van sanitaire voorzieningen.
Bij veel scholen doen kinderen noodge
dwongen hun behoeften in de natuur.
Dat heeft een slechte invloed op het toch
al schaarse water. Vele ziekten en in
fecties worden hierdoor veroorzaakt en
verspreid. Imena Foundation investeert
daarom in plaatsing en onderhoud van
sanitaire voorzieningen.
De toiletblokken bij de Chokato RCH
Community School in het Zambiaanse
dorp Mpeni zijn na jarenlang gebruik
dringend aan vervanging toe. Dankzij de
donateurs van Imena Foundation worden
op dit moment vier nieuwe toiletblokken
gebouwd. Voor de ruim 360 basisschool
kinderen een heel risico minder!

De dorpen Gumror en Mabok liggen in
het Greater Aweil district in Zuid-Sudan.
De vrouwen en meisjes zijn er dagelijks
urenlang op zoek naar water. Wat ze
vinden is veelal vervuild oppervlakte
water. Ziekte en sterfte liggen op de
loer.
Dit gevaar zal afnemen als de mensen
geen vervuild water meer drinken.
Ook zal het leven van de vrouwen en
meisjes drastisch veranderen als ze hun
tijd en energie in andere bezigheden
kunnen steken.
Imena Foundation en Christ Mission to
the World maken zich sterk voor beide
dorpen en zorgen ervoor dat in het na
jaar twee boringen naar schoon drink
water worden uitgevoerd. Daarna zullen
de inwoners zelf bijdragen in het onderhoud van de handpompen en de exploi
tatie.

Veilig bevallen op het Zambiaanse platteland
Een droom die aandacht verdient
het ongeboren kind verkeren in een
kwetsbare positie. Gaat er iets mis dan
ontstaat er meteen een kritieke situ
atie. Geen vroedvrouw of arts in de
nabije omgeving. Geen instrumenten en
medicijnen voorhanden. Geen vervoer
naar de medische post. Wat een paniek
als het kindje onderweg geboren wordt.
Als het sterft. Als de moeder het niet
redt.
Als er een baby wordt verwacht gaat
alle aandacht ernaar uit. Naar een
voorspoedige zwangerschap, geboorte
en betrouwbare kraamzorg. Die aan-
dacht is er op het platteland in Zambia
niet minder: betrok
ken
heid en zorg
door familie en de dorpsgemeenschap
is vanzelfsprekend.
Het probleem zit hem dan ook niet in
de aandacht, maar wel in de medische
omstandigheden. Zowel de moeder als

In Kwenje, een dorp in Zambia, is dat
de realiteit. Daarom is er dringend
behoefte aan een kraamkliniek. Op dit
moment is dat niet meer dan een paar
muren en een schamel dak. Vrouwen
bevallen hier op een betonnen vloer.
Er is zelfs geen schoon drinkwater.
De bouw van een eenvoudige, maar
veilige kliniek met voldoende medische
voorzieningen is de droom van de
Chilimbitso Woman’s Orphanage Club.
Die droom verdient alle aandacht!

Over medische
voorzieningen

Verzeker een goede gezondheid en
promoot welvaart voor alle leeftijden
“Gezondheid is essentieel voor duur
zame ontwikkeling”, stellen de Verenig-
de Naties. Volgens de Wereldgezond
heids
organisatie daalde het kinder
sterftecijfer in 2015 met 53 procent ten
opzichte van 1990. Toch sterven er elk
jaar nog steeds 6 miljoen kinderen voor
hun vijfde levensjaar. Een groot deel
van deze kinderen woont in sub-Sahara
Afrika. Vier van de vijf kinderen die voor
hun vijfde levensjaar overlijden komen
uit deze regio. Moedersterfte is in 2015
ten opzichte van 1990 met 44 procent
gedaald, aldus de Wereldgezondheids
organisatie. Maar ook hier kunnen nog
stappen worden gezet. Moedersterfte
is in ontwikkelingslanden nog steeds 14
keer hoger dan in ontwikkelde landen
(Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3, Verenig
 -
de Naties).

Groene oase in droge dorheid

Meer huishoudens verzekerd van voedsel
Uitgestrekte vlakten tekenen het
Zuid-Sudanese Greater Aweil district.
Resultaat van de naweeën van de oorlog, de extreme klimaatschommelin
g
en en het gebrek aan kennis en
middelen op agrarisch gebied.
Het heeft de vruchtbaarheid van de
aarde hier stilgelegd. Droge dorheid
alom. Hier groeit nauwelijks iets met
een groot voedseltekort als gevolg. Er is
honger. En toch...!

Over voedselzekerheid
Beëindig honger, bereik voedselzeker
heid en verbeterde voeding en promoot
duurzame landbouw
In 2030 mag niemand op de wereld meer
honger lijden. Iedereen moet toegang
hebben tot veilig, voedzaam en vol
doende voedsel, het hele jaar door.
Volgens het Wereldvoedselprogramma
hebben op dit moment 795 miljoen
mensen niet genoeg voedsel om een
gezond en actief leven te leiden. Dit is

ongeveer een op de negen mensen
wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden
naar verhouding de meeste mensen
honger, een op de vier mensen in deze
regio is ondervoed. Ook sterft bijna de
helft (45 procent) van de kinderen die
voor hun vijfde komen te overlijden aan
ondervoeding. En wereldwijd gaan nog
steeds 66 miljoen basisschoolkinderen
met honger naar school (Duurzaam
Ontwikkelingsdoel 2, Verenigde Naties).

Als hongersnood dreigt

Ineens is het er: een groene oase.
Velden, waar ossen de ploegen trekken
en de lokale bevolking het land bewerkt.
Een doeltreffend systeem pompt water
op en bevochtigt de ingezaaide aarde.
De gewassen doen het uitstekend.
De bevolking is zeker van voedsel; er is
toekomst!
“Honger is vreselijk”, zegt Margriet de
Wilde. “Wat zijn we blij dat bisschop
Garang zo duidelijk dit plan voor ogen had
en dat er geld kwam om het uit te voeren.
Het werkt! De middelen mogen in vergelijking met onze agrarische mogelijkheden misschien primitief overkomen,
maar het is in dit gebied de enige haal-
bare manier.”
De film, die naar aanleiding van dit
project is gemaakt, laat dat zien.
Te vinden op www.imenafoundation.nl,
onder ONS WERK – video’s.
Er is alles aan gelegen om in dit gebied
meer van deze oases te realiseren.
Inmiddels is de financiering rond en is er
gestart met fase 2. Zo herhaalt zich het
proces bij steeds meer huishoudens. Een
sneeuwbaleffect dat over een vijftal
jaren zorgt voor voedselzekerheid voor
1.000 huishoudens in een zelfvoorzienende setting.

Kinderen vullen hun magen met muizen en insecten
Problemen kun je maar beter struc
tureel aanpakken. Grote groepen,
grote lijnen. Dat is een veelgehoord
standpunt. Natuurlijk is het geweldig
als op macroniveau en op grote
schaal dingen worden aangepakt en
er zo antwoord wordt gegeven op
universele noden.
Imena Foundation heeft echter bewust
oor en oog voor kleinschalige, soms zelfs
individuele noodhulp. Al wordt het vaak
afgedaan als de spreekwoordelijke
‘druppel op de gloeiende plaat’.
Margriet: “Is niet elke nood bedreigend
en levensgroot voor wie het aangaat?
Dan kan juist die ‘druppel’ het cruciale
kantelpunt zijn. Dan is het kleine niet
klein, maar juist groot.”
Als hongersnood dreigt, is dat een acute
noodsituatie. Die dreiging is er op dit

moment zowel in Zambia als in ZuidSudan. De oogsten mislukken jaar op
jaar door extreme droogte, gevolgd
door hevige regenval. Er is geen reserve,
in welke vorm dan ook. De levens van
veel mensen staan op het spel. “In het
oostelijk deel van Zambia is er van de
maïsoogst niets meer over”, vertelt
contactpersoon Humphrey. “Komend
jaar wordt de honger erger dan ooit.”
Ook dit jaar spaart Imena Foundation
voor voedselhulp voor de noodlijdende
bevolking in Zambia en Zuid-Sudan.
Helpt u mee? Dit kan onder andere door
uw statiegeldbonnen te doneren in de
flessenkastjes van Imena Foundation die
bij verschillende supermarkten in regio
Friesland staan opgesteld. Zo zorgen we
samen voor voedzame maaltijden voor
de allerarmsten ter wereld.

Over noodhulp
Red levens, verminder lijden en be
scherm de menselijke waardigheid
De laatste jaren is het aantal gerap
porteerde rampen sterk toege
nomen.
Noodhulp wordt gegeven in acute nood-
situaties, zoals bij hongersnoden, over
stro
mingen en epidemieën. Daarnaast
wordt noodhulp ook gegeven aan
landen die langdurig in crisis of oorlog
verkeren. Het primaire doel van nood
hulp is het redden van levens, het
verminderen van lijden en het bewaren
en beschermen van menselijke waardigheid. Noodhulp wordt gegeven in de
vorm van het bieden van onderdak aan
ontheemden, het verlenen van medische
zorg en het verstrekken van voedsel.

Houvast en richting in een onzeker bestaan

Over de opbouw
van kerkelijke
gemeenschappen
Ontferm je over hen die troost
zoeken en verkondig de boodschap
van redding

Boodschap van redding raakt en bemoedigt
Bisschop Garang zit er middenin:
de nood van honger, ziekte en lijden.
Met haast onuitputtelijke energie
probeert hij alle mensen die bij hem
en zijn pastors aankloppen te helpen.

er een jaar voor uit om van plaats tot
plaats te reizen met mobiele film- en
geluidsapparatuur. Een aggregaat, een
auto, pastors, technici en gebed zijn
nodig voor het welslagen van je doel.

En dan is er die andere nood waarin
voorzien moet worden: de indringende
vraag naar de God van Liefde en zijn
Zoon Jezus. Maar hoe kun je de mensen
in het Zuid-Sudanese Greater Aweil
district daarmee bereiken als ze niet
kunnen lezen?

Daarom klopt bisschop Garang ook
hiervoor bij Imena Foundation aan. Hij
zegt: “Deze verkondiging van redding,
dit Goede Nieuws, is voor de mensen
van levensbelang. Het geeft letterlijk
houvast in de onzekerheid van hun
bestaan en het geeft richting hoe om te
gaan met de situatie waarin ze zitten.”

Dan laat je hen de film zien over het
leven van Jezus, in hun eigen taal. Want
via beeld, geluid en inhoud worden de
mensen geraakt en bemoedigd. Je trekt

Wereldwijd zijn mensen op de vlucht,
ontheemd en getraumatiseerd. Kinderen lijden honger, raken ziek, verliezen
hun ouders. Wereldwijd hunk
eren
mens
en naar troost, bescherming en
liefde. In gebieden die verscheurd zijn
door oorlog, honger en ziekte is de kerk
een toevluchtsoord en biedt het geloof
houvast. Kerkgemeenschappen ontfermen zich over hen die troost zoeken.
Pastors verkondigen de boodschap van
redding en spreken over solidariteit,
zachtmoedigheid en vredelievendheid.
Naast basisbehoeften als voedsel, schoon
drinkwater en medische voorzieningen,
zijn kerkelijke gemeen
schappen van
groot belang. De kerk is het gebouw
van de hoop, en hoop is wat de mensen
op de been houdt.

Elke donatie brengt dit houvast dichterbij. Het is delen in Geloof, Hoop en
Liefde. Totale kosten: 54.817 euro.

Met Niks en Niets naar Zambia!
Op 17 september vertrekken Margriet
de Wilde, Simone Mubajje, Joke Smit en
Reinie Bouma naar Zambia. Het wordt
een blij weerzien met alle Zambiaanse
partners in de gebieden waar Imena
Foundations verhaal 14 jaar geleden
begon. Er is inmiddels veel veranderd
en verbeterd.
Er is geregeld contact tussen Imena
Foundation en haar partners in Afrika.
Die contacten zorgen voor verbonden
heid en bemoediging. Zij versterken de
gemeenschappelijk gedragen verantwoor

delijkheid voor elkaar en voor het
welslagen van projecten.
Schrijfster Reinie Bouma-van Manen gaat
mee met een speciale reden. In het
huttendorp Mpeni zal ze haar prenten
boek HUIS van NIKS persoonlijk over
handigen aan de hoofdrolspelers: de
Juliette family. HUIS van NIKS werd
geschreven om het 12,5-jarig jubileum
van Imena Foundation te markeren.
Natuurlijk gaan er zoveel mogelijk En
gelse versies van het boek mee om voor

te lezen en uit te delen. Zelfs de grappige
zandkorrels Niks en Niets, die in het
boek op elke bladzijde voorkomen, gaan
als handpoppen mee in de koffer.
Ze staan te popelen!
Het prentenboek is te koop via de site
www.imenafoundation.nl. De opbrengst
gaat naar Zambiaanse gezinnen die het
schoolgeld voor hun kinderen niet
kunnen betalen.

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
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Wilt u het werk van Imena Foundation
ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op:

