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AWEIL TOWN - Op 20 januari 2019 
daalt het kleine vliegtuig geleidelijk 
boven Aweil Town in Zuid-Sudan. 
Droge hitte kleurt de aarde als het 
de landingsbaan nadert. Dankzij de 
financiële steun van stichting Pharus 
is er in deze stad vanaf september 
2018 met man en macht gewerkt aan 
een zeer indrukwekkend gebouw met 
een blinkend dak en met galerijen met 
blauw geschilderde pilaren.

Bisschop	Garang	Chan	Awac,	directeur	
van	Christ	Mission	 to	 the	World,	 de	
partnerstichting	van	Imena	Foundation,	
begeleidt	Margriet	de	Wilde	en	haar	
zoon	Maurice	enkele	dagen	later	naar	
deze	unieke	basisschool.	Hier	zullen	800	
kinderen	les	krijgen	van	een	prachtig	
docententeam.	De	klaslokalen	zijn	com-
pleet	ingericht	met	meubilair	en	lesmid-
delen,	ook	is	er	water	en	wordt	er	een	
dagelijkse	maaltijd	verstrekt.	Ondanks	
dat	het	zeer	warm	is,	ruim	40	graden,	
worden	Margriet	en	Maurice	onthaald	
met	feestelijk	gezang	en	dans.	De	hele	
gemeenschap	 is	 uitgelopen	 om	 dit	
hoogtepunt	te	vieren.	Want	een	hoog-
tepunt	is	het!	In	dit	grote	gebied	staat	
in	de	wijde	omtrek	immers	nergens	een	
schoolgebouw.	

Voorheen	werd	er	onder	bomen	of	in	de	
brandende	zon	les	gegeven.	En	nu	dit!	

Een	auto	met	daarin	de	gouverneur	arri-
veert	even	later	om	de	officiële	opening	
te	verrichten.	Het	gezelschap	betreedt	
de	binnenplaats	en	wederom	is	het	ge-
nieten	van	zang	en	dans.	Daarna	worden	
de	Zuid-Sudanese	en	de	Nederlandse	
vlag	 gehesen	 en	 het	militaire	 korps	
brengt	het	volkslied	ten	gehore.	

Bisschop	Garang	maakt	in	zijn	toespraak	
de	naam	van	de	nieuwe	basisschool	
b	ekend.	De	‘Lighthouse	Primary	School’,	
vernoemd	naar	stichting	Pharus,	zal	als	
een	lichtbaken	in	de	duisternis	zijn	voor	
de	vele	kinderen	in	Aweil	Town	die	leven	
in	extreme	armoede.	

Op	www.imenafoundation.nl	is	een	ver-
slag	van	deze	opening	te	zien.	
Bij	het	bekijken	van	de	video	kun	je	
niet	anders	dan	onder	de	indruk	zijn	
van	wat	hier	 in	slechts	5	maanden	is	
gerealiseerd.	Deze	school	 is	het	ven-
ster	naar	een	betere	toekomst	voor	alle	
gezinnen	waarvan	de	kinderen	hier	nu	
hun	lessen	volgen.	 Inmiddels	zijn	de	
eerste	examens	al	afgenomen!

Nog	maar	kort	na	de	 schoolopening	
stuurde	bisschop	Garang	een	foto	met	
daarop	800	kinderen	in	schooluniform.	
Dankzij	ruilhandel	en	het	overslaan	van	
maaltijden	kreeg	de	gemeenschap	van	
Aweil	Town	het	voor	elkaar	om	geld	voor	
deze	kleding	bijeen	te	sprokkelen.	
Zo	gaat	nu	ieder	kind	gelijk	gekleed	en	
tenminste	met	iets	van	schoeisel	aan	
naar	school.

Schooluniformen

Lighthouse Primary School officieel geopend
Een lichtbaken in de duisternis



Slechts twee kilometer van de Light-
house Primary School wordt er vanaf 
april 2019 opnieuw hard gewerkt. 
Bakstenen, geleverd door de plaatse-
lijke bevolking, worden opgekocht en 
naar een bouwrijp terrein gebracht. 
Dezelfde aannemer, die verantwoor-
delijk was voor de bouw van de impo-
sante school, zet ook hier de schouders 
eronder om net zo vakkundig en vlot 
een nieuw gebouw te r ealiseren. 
Midden in Aweil Town zal een Medis ch 
Centrum binnen afzienbare tijd de 
deuren openen!

Het	is	de	bedoeling	dat	in	de	ontvangst-
ruimte	de	eerste	 intake	en	metingen	
zullen	worden	verricht.	Een	arts	zal	de	
patiënten	vervolgens	in	een	spreek-	en	
behandelkamer	onderzoeken	en	behan-
delen	en	zo	nodig	voor	hen	een	opname	
regelen	op	de	mannen-,	vrouwen-,	kinder-	
of	 kraamafdeling.	 Acht	 verpleegkun-
digen	zullen	de	patiënten	verplegen	en	
de	apotheek	runnen.	Alle	vier	afdelingen	
zullen	voorzien	zijn	van	badkamers	en	
toiletten	en	zullen	elk	bezet	zijn	met	
vijftien	of	twintig	bedden.	In	de	kraam-
afdeling	zal	een	team	van	drie	verloskun-
digen	bevallingen	begeleiden.	Ook	komt	
er	een	opslagruimte	voor	onder	andere	
medische	apparatuur	en	droog	voedsel	
en	in	een	laboratorium	zullen	medische	
tests	worden	uitgevoerd.

Met	stroom	van	dezelfde	zonnepanelen	
waarmee	de	elektriciteit	in	het	gebouw	
zal	worden	opgewekt,	 zal	 het	water	
uit	 de	 waterboring	 naar	 vier	 grote	
watertanks	worden	gepompt.	Via	een	
leidingstelsel	zullen	alle	ruimten	van	
water	worden	voorzien.	Ook	de	aanvoer	
van	medicijnen	voor	de	apotheek	zal	
worden	 geregeld,	 daarnaast	 zullen	

schoon	m	akers,	beveiligers	en	een	admi	- 
nis	trateur	hun	taken	uitoefenen.	

De	straatarme	bevolking	gaat	met	de	
komst	van	het	Medisch	Centrum	een	
enorme	verandering	tegemoet.	Het	is	de 
verandering	waar	bisschop	Garang	zo	
vurig	naar	verlangde	en	waarmee	een	
jarenlang	gebed	is	verhoord.	
Christ	Mission	to	the	World	zal	zelf	eige-
naar	worden	van	dit	gebouw	van	hoop.

Omdat	middelen	tegen	zelfs	de	meest	
vermijdbare	ziektes	als	tyfus,	cholera,	
diarree	en	-	de	grootste	veroorzaker	-	
malaria,	voor	de	bevolking	onbereikbaar	
zijn,	kent	Zuid-Sudan	de	hoogste	moe-
dersterfte	ter	wereld	en	een	torenhoge	
kindersterfte.	 Nu	 zal	 betaalbare	 en	
toegankelijke	medische	zorg	in	dit	deel	
van	het	Greater	Aweil	district	een	eind	
maken	aan	de	spiraal	van	ellende.	
Imena	 Foundation	 heeft	 in	 stichting		
Pharus	een	geweldige	partner	gevonden,	
die	mogelijk	maakt,	wat	onmogelijk	leek.

Bouw Medisch Centrum in Aweil Town

Tabitha

“Ik	kende	het	land	van	de	verhalen,	de	
filmbeelden	en	de	vele	foto’s.	Een	land	
vol	 armoede,	 hitte,	 straatkinderen,	
honger,	dorst,	ziekte	en	sterfte.
De	aankomst	in	de	hoofdstad	Juba	was	
meteen	al	een	 schok.	Wegen	zonder	
verharding	en	overal	schamele	hutten.	
Hoe	 verder	 we	 afreisden	 naar	 het	
Greater	Aweil	district,	hoe	schrijnender	
de	situatie	werd.	Bij	aankomst	werden	
we	 hartelijk	 begroet,	 ik	 voelde	 me	
meteen	thuis.	Maar	de	armoede	was	
nauwelijks	te	bevatten.”	

“Midden	 tussen	de	hutten	 stond	daar	
ineens	de	Lighthouse	Primary	School.	
Onvoorstelbaar	wat	de	 inwoners	van	
Aweil	Town	voor	elkaar	hebben	gekregen.	
Er	werd	feest	gevierd	en	er	was	eten	
voor	iedereen,	die	éne	keer	wél.”	

“Verderop	in	het	gebied	wachtte	meester	
Michael.	Hij	heeft	slechts	een	schriftje	
en	een	paar	bomen	om	onder	te	zitten	

en	school	te	houden.	Maar	in	dat	ene	
schriftje	las	ik	de	honderden	namen	van	
de	kinderen.	Zorgvuldig	geregistreerd.	
Zou	 er	 ook	 voor	 hen	 eens	 een	 echt	
schoolgebouw	komen?	Ik	wil	het	wel	van	
de	daken	schreeuwen:	mensen	wordt	
wakker!	Doe	iets!”

“De	 meest	 dorre	 route	 in	 het	 Aweil	
district,	 waar	 zelfs	 het	 zand	 geen	
kleur	meer	heeft,	voerde	ons	naar	de	
vruchtbare	landbouwgronden	van	het	
voedselzekerheidsproject.	 Ik	 zag	 de	
levensreddende	impact	die	het	project	
inmiddels	op	vierhonderd	huishoudens	
heeft.”	

“Het	grote	vertrouwen	in	God	houdt	de	
inwoners	van	Greater	Aweil	op	de	been.	
De	blijdschap	en	de	hoop	dat	Hij	hen	
nooit	 in	 de	 steek	 laat.	Daar	 houden	
bisschop	Garang	en	zijn	pastors	en	alle	
mensen	die	bij	hen	horen	zich	aan	vast.”

Reis Zuid-Sudan 2019 - Maurice aan het woord

In	Aweil	Town	zal	
een	Medisch	Centrum	
binnen	afzienbare	tijd	
de	deuren	openen

De	21-jarige	Tabitha	verloor	haar	beide	
ouders	toen	ze	nog	een	peuter	was	en	
in	een	huttendorp	in	Greater	Aweil	 in	
Zuid-Sudan	woonde.	Gelukkig	bracht	een	
pastor	haar	destijds	naar	de	Anglicaans-
Katholieke	kerk	in	Aweil	Town.	
Hier	ontfermde	bisschop	Garang	zich	
over	het	meisje.

Al	snel	bleek	dat	Tabitha	goed	kon	leren.	
Ze	heeft	onlangs	haar	middelbare	school	
afgerond	met	uitstekende	resultaten	en	
nu	een	felbegeerde	opleidingsplaats	op	
de	Mount	Kenya	University	toegewezen	
gekregen	in	de	richting	van	Verpleeg-
kunde.	

Drie	jaar	lang	gaat	Tabitha	naar	Kenia	
om	te	studeren	en	met	alle	opgedane	
kennis	wil	ze	na	haar	studie	terug	naar	
Aweil	Town	om	zieken	te	verplegen	in	
het	nieuwe	Medisch	Centrum.	
Daarnaast	is	het	haar	wens	om	hutten-
dorpen	te	bezoeken	om	voorlichting	te	
geven	over	hygiëne	en	gezinsplanning.		

Haar	hart	gaat	uit	naar	de	positie	van	
jonge	meisjes,	die	vaak	al	jong	trouwen	
en	kinderen	krijgen.	Tabitha	wil	hen	aan-
moedigen	om	naar	school	te	gaan,	zij	is	
er	zelf	immers	het	goede	voorbeeld	van.	



Kerkgebouw voor de gemeente in Nyanje
Nu nog de muren en een dak

Ezelia	groeide	op	in	armoede	bij	haar	
grootmoeder	in	het	Zambiaanse	hutten-
dorp	Chikwendo.	Ze	raakte	jong	zwanger.	
Er	bleef	voor	haar	niets	anders	over	dan	
geld	te	verdienen	met	het	verkopen	van	
suikerriet.	Alleen	zo	kon	haar	dochtertje	
Memory	naar	school.	

Toen	 Imena	Foundation	Ezelia	 leerde	
kennen,	viel	ze	op:	ze	voerde	het	woord	
als	 voorzitter	 van	 een	 tienermoeder-
groep.	Ze	bleek	dapper,	gedreven	en	
zachtmoedig.	Met	financiële	steun	vanuit	
Imena	Foundation	heeft	ze	inmiddels	de	
middelbare	school	afgerond.	

Ezelia	koestert	een	droom,	zij	wil	graag	
naar	de	hoofdstad	Lusaka	om	de	drieja-
rige	opleiding	Verpleegkunde	te	volgen.	
Imena	 Foundation	 zoekt	 liefdevolle	
donateurs	die	haar	willen	ondersteunen.

Memory	 is	 dit	 jaar	 begonnen	 op	 de	
middelbare	school	 in	Nyanje,	waar	ze	
geniet	van	de	lessen	en	ze	goede	resul-
taten	behaalt.	Imena	Foundation	heeft	
dankzij	 donateurs	 voor	 Memory	 het	
schoolgeld	kunnen	betalen.	

Toen eind 19de eeuw de Zuid- 
Afrikaanse evangelisten van de 
Dutch Reformed Church de grens met 
Zambia overstaken, stichtten ze vele 
missieposten en zetten ze zich in 
voor onderwijs, gezondheidszorg en 
voedselzekerheid. Nu is de Reformed 
Church in Zambia een van de grootste 
kerkgemeen schappen van het land. 

In	de	oostelijke	provincie,	waar	zich	de	
gemeente	van	Nyanje	bevindt,	 is	een	
grote	toegewijde	geloofsgemeenschap,	
die	zorg	draagt	voor	elkaar	en	zich	uit-
strekt	naar	de	allerarmsten	onder	de	
bevolking.	Er	is	een	ledental	van	4500	
gelovigen	en	er	staat	een	uit	1914	date-
rend	kerkgebouw,	waarin	hun	voorgan-
ger	ds.	Gabriel	Kachikoti	Phiri	op	zondag	
maar	liefst	4	identieke	diensten	houdt.	
Soms	worden	deze	noodgedwongen	in	
de	buitenlucht	gehouden,	want	 in	de	
kerk	is	slechts	plaats	voor	700	mensen.

In	het	gebied	van	de	kerk	heerst	armoede. 
Vele	kinderen	zijn	door	hiv/aids	wees	
geworden,	ook	mislukken	de	oogsten	
wegens	de	klimaatsverandering	jaar	op	
jaar.	De	kerk	is	in	deze	moeilijke	tijden	
een	toevluchtsoord,	het	geloof	biedt	
veel	houvast.	Bij	honger	en	ziekte	hun-
keren	de	gemeenteleden	naar	troost,	
naar	bescherming	en	liefde.	

Ds.	Gabriel	heeft	bij	Imena	Foundation	
een	project	ingediend	voor	een	nieuw	
kerkgebouw	met	minstens	2500	plaatsen,	
dat	ook	geschikt	is	voor	evangelisatie-
bijeenkomsten.	Zelf	zijn	de	gemeente-
leden	al	gestart	met	het	project,	de	
constructie	staat	al,	er	zijn	al	51.000	
stenen	 gebakken,	 er	 zijn	 50	 zakken	
cement	gedoneerd	en	de	bevolking	heeft	
rivierzand	en	rotsblokken	verzameld.	
Bovendien	 hebben	 bouwlieden	 en	
timmermannen	zich	vrijwillig	aangebo-
den.	Zo	komt	het	project	deels	al	vanuit	
de	eigen	gemeenschap	van	de	grond.	
Er	 is	nog	een	bedrag	van	10.774	euro	
nodig	voor	cement	en	de	noodzakelijke	
dakplaten.

Ezelia en Memory

In	2016	werd	 in	het	Zambiaanse	dorp	
Kapeya	de	Imena	Day	Secondary	School	
officieel	geopend.	Het	leerlingenaantal	
groeide	in	3	jaar	tijd	van	250	naar	570	
studenten.	Er	ontstond	een	groot	tekort	
aan	studieboeken.

De	studenten	zijn	gebaat	om	met	boeken	
zelfstandig	de	 lesstof	 te	bestuderen,	
zodat	zij	zich	goed	kunnen	voorbereiden	
op	de	examens.	

Van	de	vakken	Engels,	wiskunde,	natuur-	
en	 scheikunde,	 economie,	 biologie,	
godsdienst,	aardrijkskunde	en	geschie-
denis,	kunnen	de	resultaten	in	de	lift.	
Imena	Foundation	 is	daarom	op	zoek	
naar	60	donateurs,	die	een	boekenpakket	
van	8	studieboeken	voor	75	euro	willen	
bekostigen.	Het	totaal	benodigde	bedrag	
is	4500	euro.	Lesgeven	en	leskrijgen	zal	
met	de	donaties	een	wereld	van	verschil	
maken!

Studieboeken voor Kapeya

De	bouw	van	de	kerk	komt	deels	al	vanuit	de	eigen	gemeenschap	van	de	grond

Studenten	zijn	gebaat	om	met	boeken	
zelfstandig	de	lesstof	te	bestuderen



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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Continent van hoop en kansen
“Afrika	is	honger,	armoede	en	wanhoop”,	
“Afrika	staat	bol	van	corruptie”,	“Er	is	
altijd	oorlog	in	Afrika”,	“Afrika	is	een	
continent,	dat...”	Deze	aannames	zijn	
haast	standaard	geworden	en	roepen	bij	
velen	een	beeld	op	van	angst	en	argwaan.	
Maar	schetsen	zij	wel	het	juiste	beeld?	

Het	is	lastig	om	je	een	beeld	te	vormen	
van	een	continent	waar	je	je	moeilijk	
mee	kunt	identificeren.	Een	continent	
dat	bestaat	uit	maar	liefst	54	onafhan-
kelijke	landen	en	rijk	is	aan	duizenden	
talen,	etniciteiten	en	culturen.	Een	con-
tinent	met	een	jonge	bevolking	vol	crea-
tieve	ideeën,	ook	dat	is	Afrika!	

Imena	 Foundation	 zet	 zich	 al	 bijna	
15	 jaar	 in	 voor	 onderwijs,	 schoon	
drinkwater,	medische	voorzieningen	en	
voedselzekerheid	in	Afrika.	In	deze	en	in	

de	voorgaande	26	nieuwsbrieven	staan	
grote	 en	 kleine,	maar	 altijd	 verschil	
makende	 projecten.	 In	 de	 volgende	
nieuwsbrief	zal	dat	niet	anders	zijn.	

Imena	Foundation	heeft	met	de	partners	
in	Zambia	en	Zuid-Sudan	 in	al	die	15	
jaar	alleen	maar	positieve	ervaringen.	
Betrouwbare	partners	zijn	het,	die	stuk	
voor	stuk	zich	met	al	hun	kracht	en	met	
hart	en	ziel	 inzetten	voor	het	welzijn	
van	de	bevolking.	Ze	dwingen	respect	af,	
omdat	ze	doorzetten	op	vaak	afgelegen	
plekken	in	Afrika,	ergens	in	een	van	die	
54	landen,	waar	het	nodig	is.	

Imena	Foundation	wil	de	vele	problemen	
die	het	continent	kent	niet	negeren	maar	
we	willen	meer	vertellen.	Over	Afrika	als	
een	plek	van	hoop	en	kansen.

De	Zandprinses	Rosa	van	der	Vijver	is	de	
maakster	van	de	trefzekere	en	sfeervolle	
afbeeldingen	in	het	prentenboek	HUIS	
van	NIKS.	Zij	heeft	onlangs	voor	het	
eerst	een	live	voorstelling	gegeven	over	
het	ontroerende	verhaal	van	de	kleine	
Juliette,	die	met	haar	familie	ervaart	
wat	delen	is,	nadat	hun	hut	uitbrandde.	
Het	 onderwerp	 van	 het	 verhaal	 is	
liefdevol	delen,	de	voorstelling	heeft	
impact	op	jong	en	oud.	Het	prentenboek	
is	voor	14,95	euro	per	stuk	verkrijgbaar	
via	 w		ww.imenafoundation.nl	 in	 het	
Nederlands,	in	het	Engels	en	in	het	Fries.

 

Voorstelling in zand

Een	continent	met	een	
jonge	bevolking	vol	
creatieve	ideeën,	ook	
dat	is	Afrika!	


