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Het wordt een bijzonder mooie 
school! In Aweil Town in Zuid-Sudan, 
waar 800 basisschoolkinderen nu nog 
onder de bomen les krijgen, is het een 
drukte van belang. Dankzij de steun 
vanuit de samenwerking met stichting 
Pharus, wordt de langgekoesterde 
wens van bisschop Garang realiteit! 

Begin september is meteen begonnen 
met de bouw: het graafwerk, de funde-
ring, de muren en de dakconstructie, 
iedereen helpt mee. Vanuit de naburige 
dorpen worden zelfgebakken stenen 
naar de school gebracht, waarmee met - 
 selaars de muren opbouwen. Grote 
mallen worden geplaatst en gevuld 
met beton. Er ontstaat een prachtig 
U-vormig gebouw met aan de binnen-
zijde van de U een door pilaren onder-
steunde galerij die schaduw biedt 
langs de gehele gevel. Niet alleen aan 
lokalen en toiletgebouwen is gedacht, 
maar ook aan twee kantoorruimten, 

een lerarenkamer, een keuken en een 
opslag voor schoolspullen. 
Vaklieden worden van alle kanten 
geholpen door vrijwilligers uit de 
omgeving. Het is voor de gemeenschap 
een enorme vooruitgang en letterlijk 
dragen velen hun steentje bij. Het is 
geen uitzondering dat er op een dag 
wel 80 mensen in touw zijn.

Nog enkele weken doorwerken en dan 
gaat de school eind januari 2019 van 
start. Nu al is het gebouw, mede door 
de ruime klaslokalen, aangewezen als 
‘best geconstrueerde school’ in Greater 
Aweil. En deze eretitel krijgt alweer een 
vervolg, want Christ Mission to the World 
heeft van de Zuid-Sudanese overheid 
een stuk land gekregen met daarop een 
leegstaand stenen gebouw. Eenmaal 
opge knapt kan het uitstekend dienst 
doen als kliniek. Geweldig: schoon drink - 
water, onderwijs en medische voorzie-
n ingen komen ineens bij elkaar.

Stichting Pharus werkt samen met een 
aantal strategische partners. Vanuit 
haar overtuiging zet Pharus zich samen 
met de partners in voor duurzame hulp  
om zo een mooiere toekomst te 
kunnen geven aan armen wereldwijd. 
Imena Foundation mocht in augustus 
2018 ook strategisch partner worden 
van stichting Pharus. Wij zijn blij en 
dankbaar voor deze geweldige samen-
werking. 

Momenteel slaan onze beide stichtin - 
g en de handen ineen binnen het project 
‘Armoedebestrijding in Zuid- Sudan’. 
Dit project richt zich op voed selzeker - 
heid voor 200 huishoudens in Greater 
Aweil, de bouw van een basis school voor 
800 kinderen in Aweil Town en schoon 
drinkwater voor 3.420 men  sen in Gum - 
ror en Mabok. Meer infor ma tie over de 
inhoud van dit project is te vinden op  
www.imenafoundation.nl.

Samenwerking met 
stichting Pharus

Voortgang bouw basisschool in Aweil Town
Van het een komt het ander



Dit zijn ze: Chief Mbang’ombe en 
Clara; een dromend echtpaar! Jaren 
geleden hebben zij er bewust voor 
gekozen om niet op afstand te gaan 
wonen, maar juist te midden van de 
arme bevolking en zich volledig in te 
zetten voor alle inwoners. 

Hun woonplaats is Kapeya. Mbang’ombe 
werd gekozen als chief van het Katete 
district en vervult nu de taak als ge-
meen  schapsleider, bewaker van vreed-
zaamheid, bestuurder en autoriteit 
in de wijde omtrek. Zijn vrouw staat 
bekend als ‘mama Clara’, die alles deelt 
en omziet naar de allerarmsten. 

Chief Mbang’ombe gaat er dagelijks op 
uit om de dorpen in het uitgestrekte 
gebied te bezoeken. Hij onderhoudt 
daardoor nauw contact met de hoofd-
mannen van de dorpen, en kent hier-
door hun noden en problemen, hij werkt 
met wijsheid mee aan het vinden van 
oplossingen. Hij spreekt recht waar ge  - 
schillen zijn en bemiddelt welover-
wogen. 
Clara is veelal te vinden bij de vrouwen 
op het erf. Daar wordt gekookt, daar 
worden zaken besproken en geregeld 
betreffende de beide scholen, de kerk 
en de dorpen. Bij haar vindt jong en 
oud een luisterend oor, een maaltijd en 
onderdak. 

Ruim 10 jaar geleden ontmoette Imena 
Foundation Chief Mbang’ombe en Clara. 
Toen begon een prachtige droom werke-
lijkheid te worden! ‘Leer armoede een 
 

lesje’ werd het gezamenlijke uitgangs-
punt van Imena Foundation en de 
Women’s Club van Kapeya.

De waterpompen, schoolgebouwen, 
toi letten en lerarenwoningen vormen 
een markant bewijs van hoop voor de 
toekomst in deze gemeenschap!
Dagelijks gaan er maar liefst 1.690 
kinderen naar school. Dat kinderen les 
krijgen, is voor de hele gemeenschap 
een bron van vreugde. Immers, onder-
wijs is de enige manier om los te komen 
van de armoede. 

Het zijn dan ook gemotiveerde leer-
lingen, die op hun beurt dromen van een 
toekomst als meester, juf, verpleegster, 
arts of... 
De mensen in Kapeya dromen verder; 
wat als er slaapzalen voor studenten 
zouden zijn? Wat als de lokalen voor de 
scheikundelessen zouden worden afge  - 
bouwd en ingericht? Wat als de mais - 

velden geregeld zouden kunnen worden
bevochtigd? Een groene oase? 

De mensen in Kapeya zetten zich in voor 
de toekomstige stappen, hun werk bare 
plannen liggen klaar. Imena Foundation 
droomt met hen mee en zet hier in 
Nederland stappen om het enige nog 
ontbrekende deel – het geld – te kunnen 
inzetten.

En Chief Mbang’ombe en Clara? In hun 
bewogen hart leeft nóg een droom. 
Zij weten dat er in de dorpen ook nog 
kinderen in afzondering leven. Extra 
kwetsbaar, omdat ze doof en/of blind 
zijn. Chief Mbang’ombe verwoordt het 
zo: “Ik droom ervan om hier, bij de 
scholen in Kapeya, een nieuwe klas 
voor dove kinderen te hebben. Met een 
speciaal hiervoor opgeleide leerkracht. 
Eerst beginnen we met 10 kinderen. En 
daarna...?
Het echtpaar ziet het al voor zich!

Ze zien het al voor zich, die twee
Chief Mbang’ombe en Clara zijn spil in de gemeenschap

“Niets gaat hier gemakkelijk: Je ver-
plaatsen op stoffige zandwegen met 
gapende gaten, bochten en bulten; je 
gezin, school en ziekenhuis van water 
voor zien; ziek zijn zonder medische 
hulp in de buurt; lesgeven aan grote 
groepen kinderen; elke dag in dezelfde 
kapotte kleren naar school lopen op een 
lege maag; zware arbeid op de velden 
en elk jaar hopen dat de regen komt.”

“Maar ze doen het tóch: Op een gam-
mele fiets overeind blijven; voor het 
krieken van de dag op zoek gaan naar 
water; voor elkaar zorgen in ziekte en 
nood; met tomeloze energie voor de 
klas staan; met blijdschap naar school 
gaan om te leren en een maaltijd te 
krijgen; met telkens weer de schouders 
eronder zetten en dóórgaan!”

Nog dagelijks zijn ze er diep van onder 
de indruk, Joke Smit en Reinie Bouma, 
twee vrijwilligers van Imena Foundation. 
Afgelopen september waren zij met 
Margriet de Wilde en Simone Mubajje te 
gast bij de mensen in Nyanje, Mpeni en 

Kapeya. Vriendelijkheid, zorg, geduld, 
waardigheid, kennis en wilskracht, het 
was er allemaal en zó vanzelfsprekend. 
“Het betekent veel voor ons dat jullie 
aan ons denken, voor ons bidden en 
hier zijn”, verzekerden de inwoners hen 
telkens weer.

De projecten die Imena Foundation 
met de plaatselijke partners in Zambia 
ondersteunt en realiseert, zijn het 
bezoeken meer dan waard. 

Joke en Reinie: “Toch zijn het niet 
al  leen de projecten die de waarde 
bepalen. Het zijn ook de mensen achter 
de projecten, die dat doen. Zo liet een 
hoofdman in een dorp bijvoorbeeld zijn 
lege voedselopslag zien en zagen we 
in zijn ogen de zorg om de naderende 
hongersnood. Het betekent veel voor 
ons dat zij ons deelgenoot maakten van 
hun bestaan. We dragen ze voor altijd 
mee in ons hart en zullen ze nooit 
vergeten.”

Vrijwilligers Joke en Reinie onder de indruk van Zambia

Niets gaat hier gemakkelijk maar ze doen het tóch

Zorg om naderende hongersnood

 Chief Mbang’ombe en Clara; een dromend echtpaar!



Feest in Gumror en Mabok

Bisschop Garangs dochter Rachel, die 
dankzij steun van Imena Foundation 
afstudeerde als business administrator, 
heeft een opmerkelijke keuze gemaakt. 
Zij heeft met haar stichting Advance 
Africa Initiative (ADAFIN) een plan op-
gesteld om op een effectieve manier de 
meest kwetsbare groepen van de Zuid-
Sudanese bevolking te beschermen. 

Concreet betekent dit dat ze voor-
lichting gaat geven om zo vroegtijdige en 
gedwongen huwelijken tegen te gaan. 
Ze zal campagne voeren en met alle 
belanghebbenden samenwerken, waar-
onder wetgevende commissies en lokale 
leiders. Imena Foundation ondersteunt 
dit initiatief van harte, dat als opstart 
400 kinderen en 100 volwassenen als 
doelgroep stelt. 

Elke dag water halen en uren lopen,  
het was de praktijk van alledag voor 
vrouwen en meisjes in Gumror en 
Mabok. Voor andere bezigheden bleef 
er nauwelijks tijd en energie over. Het 
water dat ver van de huttendorpen werd 
gehaald was veelal vervuild oppervlak-
tewater uit poeltjes of rivieren. Dat 
met name kinderen door dit water 
infecties en diarree opliepen, met 
ondervoeding tot gevolg, was een grote 
zorg in dit gebied. 

Voor ruim 3.400 mensen is er een dras - 
tische verandering gekomen in hun om-
stan digheden nu twee water boringen in 
Gumror en Mabok een feit zijn. Schoon 
water, diep uit de aarde, dat met hand-  
pompen naar boven wordt gehaald, 
scheelt tijd en verbetert de gezondheid 
substantieel. Het urenlang lopen op zoek 
naar water is nu gelukkig voorbij!

Advance Africa Initiative
Het begin van een omslag

Het succes van het eerste zelfvoor-
zienende voedselzekerheidsproject in 
Zuid-Sudan krijgt momenteel een ver-
volg. 

Opnieuw zijn er krachtige ossen, ploe-
gen, jukken en kettingen aangekocht. 
Opnieuw zijn er 5 dorpen geselecteerd 
en zijn er per dorp 20 kwetsbare 
huishoudens aangewezen om samen een 
‘farmer group’ te vormen. Inmiddels 
zijn deze farmer groups gezamenlijk 
begonnen om uitgestrekte stukken land 
te bewerken. 

Wanneer de gewassen in het voorjaar 
opkomen, zullen opnieuw 200 huishou-
dens verzekerd zijn van voedsel. Wat een 
zegen!

Vervolg Voedselzekerheid Zuid-Sudan
200 huishoudens erbij

Waterboring in Gumror

Rachel wil kwetsbare groepen beschermen

Opnieuw zijn krachtige ossen aangekocht



Heeft u vragen over het werk 
van Imena Foundation? 
Neem dan gerust contact met ons op. 

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

Contact:
Margriet de Wilde
margrietdewilde@imenafoundation.nl

Bezoekadres:
Imena Foundation 
Morra 2-45
9204 KH Drachten
Tel.: 0512 729020   
info@imenafoundation.nl

WWW.IMENAFOUNDATION.NL
RBF communicatie & print 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. 

IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77

Volg ons ook op Facebook en Twitter
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We zullen nooit wegkijken
Want ieder mens telt

Heeft armoedebestrijding zin? Het  
geld verdwijnt toch in een bodemloze 
put. ’t Is water naar de zee dragen, 
dweilen met de kraan open, een drup-
pel op de gloeiende plaat. Waarom zou 
ik meedoen? 

Recente cijfers van diverse ontwikke-
lingsorganisaties tonen aan dat armoe-
debestrijding wel degelijk zin heeft. 
Het percentage van mensen in extreme 
armoede is wereldwijd de afgelopen 
25 jaar gedaald van 47 procent in 1990 
naar 14 procent in 2015. Ook het aantal 
ondervoede mensen in ontwikkelings-
landen is gedaald. In 1992 was dat 23 
procent, in 2015 was dat 13 procent.

Ralf Bodelier, motor achter het online 
nieuwsplatform World’s Best News en 
columnist van De Dikke Blauwe, hoopt 
dat meer Nederlanders oog krijgen 
voor de enorme vooruitgang die wordt 
geboekt. Hij noemt zeven redenen 
waarom Particuliere Initiatieven (PI’s) 
daarbij belangrijk zijn: PI’s doen wat 
de armsten belangrijk vinden; ze zijn 
betrokken tot in hun ziel; ze halen 
concrete resultaten; ze verbinden men- 
sen wereldwijd; ze betrekken Nederlan-

ders bij ontwikkelingslanden; ze zijn 
wendbaar en ze krijgen met z’n allen 
veel voor elkaar. “Deze goede doelen 
zijn geen druppels op een gloeiende 
plaat, maar oceanen van betrokkenheid, 
inzet en resultaten.”

De afgelopen 14 jaar kon Imena Foun-
dation (ook een PI) jaarlijks meer dan 
2.000 kinderen naar school laten gaan 
en kregen 50.000 mensen toegang tot 
schoon drinkwater en sanitaire voorzie  - 
 ningen. Vanaf 2013 bevielen jaarlijks 
ruim 1.100 vrouwen in een kraamkliniek 
met voldoende faciliteiten en vorig jaar 
kregen 200 huishoudens voedselzeker-
heid. Daarnaast werden heel veel levens 
gered door het verstrekken van nood-
hulp in de vorm van voedsel en medi-
cijnen. En dat allemaal dankzij de steun 
van honderden donateurs.

Margriet de Wilde: “Wij kunnen niet 
beloven dat we de armoede de wereld 
uit kunnen helpen. Wel zullen we nooit 
wegkijken. We blijven doorgaan met 
mensen te helpen bij het opbouwen 
van een goede en gezonde toekomst. 
Want ieder mens telt.”

Op 20 januari 2019 reist Margriet de 
Wilde samen met haar zoon Maurice 
naar Zuid-Sudan. Reden voor dit bezoek 
is de officiële opening van de nieuwe 
basisschool in Aweil Town. Wat een feest 
zal het zijn als de 800 kinderen vanaf 
die dag dagelijks hun lessen kunnen 
volgen in een stenen schoolgebouw 
met meubilair en goed lesmateriaal!
Ook zullen de farmer groups van het 
‘Voedselzekerheidsproject Zuid-Sudan’ 
worden bezocht om de voortgang te 
bespreken. En natuurlijk worden de 
dorpen Gumror en Mabok ook met een 
bezoek vereerd. 

Reis Zuid-Sudan 
2019

Nieuw jaar,  
nieuwe website

Hebt u het al gezien? Imena Foundation 
heeft een nieuwe website. Helemaal bij 
de tijd en voorzien van alle benodigde 
informatie. Gemist? Kijk dan snel op 
www.imenafoundation.nl. 


