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Voedselzekerheidsproject in Kapeya van start
Er gebeurt wat niet voor mogelijk werd gehouden!
voor de zes grote watertanks wordt op
gemetseld. Er komen pompen, ploegen,
karren en zaden.

Je houdt het niet voor mogelijk, maar
toch is het er nóg droger dan voorgaande jaren. Met soms temperaturen
van ruim boven de 40 graden bezochten Margriet de Wilde en Simone
Mubajje afgelopen september de projecten in de oostelijke provincie van
Zambia. Zij ontmoetten de bevolking
die hen inmiddels zo vertrouwd is ge
worden met een eveneens warm hart.
Het is vanwege de jarenlange droogte
dat er geen oogst is. Geen mais betekent
maanden van honger! Een schrikbeeld
dat opnieuw en onvermijdelijk werke
lijkheid zal worden. Hoe anders zou het
zijn als er wél voldoende water was om
de ingezaaide velden te bevochtigen.
Als de planten konden uitgroeien tot
vruchtdragers en een maisvoorraad kon
worden aangelegd die voldoende was
tot de oogst in het volgende jaar. Als
geen dorpeling zich zorgen hoefde te
maken om eten, de kinderen gewoon
naar school konden gaan en daar konden
rekenen op een dagelijkse maaltijd.
Schril contrast
Het zou nog veel meer verschil maken
als er voldoende water zou zijn om het

gebied langdurig te conditioneren voor
beplanting. Dan zouden er in een jaar
zelfs meerdere oogsten binnengehaald
kunnen worden. Dan zou er niet alleen
voldoende voedsel zijn voor de plaatse
lijke bevolking, maar zelfs voor de bewoners in de wijde omtrek. Het zou inkomsten
kunnen opleveren. En stel dat er naast
mais ook groente verbouwd zou kunnen
worden en dat er fruitbomen geplant
zouden kunnen worden, dan zou de dagelijkse maaltijd voldoende voedingswaarde
kunnen bevatten. Een schril contrast
met het hopeloze schrikbeeld.
Niet hopeloos
Wat Margriet en Simone echter aan
trof
fen was bepaald niet hopeloos!
Dankzij een grote donatie konden er
in dit deel van Zambia maar liefst zes
waterboringen plaatsvinden. Ook wordt
er op dit moment met man en macht
gewerkt om wel dertig hectare dor land
tot een levensreddende voedselbron
om te vormen! Het hekwerk rondom ter
bescherming tegen rondtrekkend vee
staat er al. Op het hele terrein worden
planmatig geulen uitgehakt voor het
irrigatienetwerk. Er worden stenen ge
bakken, waarmee een sterke fundering

Eigenaarschap
De school investeert ook, want de leer
lingen van de nabijgelegen Chilimbitso
Orphanage Community School en de
Imena Day Secondary School werken
enthousiast mee. Zij krijgen les over
moderne landbouwtechnieken en krijgen
verantwoordelijkheid door zelf mee te
helpen bij het proces van ontginnen,
zaaien, bewerken en oogsten. Hoe
anders zal het zijn als volgend jaar
op deze velden geoogst zal worden en
het schrikbeeld op deze plek nooit meer
werkelijkheid hoeft te worden.
Simon Mbang’ombe Phiri, hoofd van de
Imena Day Secondary School en contactpersoon van het toezichtcomité ter
plaatse, krijgt de lach maar niet van
zijn gezicht: er gebeurt wat niet voor
mogelijk werd gehouden! Bezoek www.
imenafoundation.nl en geniet van de
bijbehorende film.

Leerlingen werken enthousiast mee

Kerkgebouw in Nyanje krijgt vorm
Iedere zondag komen er 4000 kerk
gangers naar de Reformed Church in
Nyanje. Een bijzondere plek, want hier
kwamen ruim 100 jaar geleden de
eerste missionarissen aan die deze
missiepost stichtten.

kerkgemeenschap van Nyanje in staat
de bouwmaterialen aan te schaffen om
fase 3 en 4 te verwezenlijken. De funda
tie wordt opgevuld en de muren worden
opgetrokken. Een prachtig gebouw krijgt
steeds meer vorm.

Vandaag de dag is het een grote, nog
steeds groeiende kerkgemeenschap, die
allang niet meer past in het bestaande
kerkgebouw met plek voor slechts 700
personen. Daarom wordt er 4 keer per
zondag een dienst gehouden. In de vorige
nieuwsbrief stond een oproep om de bouw
van een vele malen groter kerkgebouw
te steunen. Binnen de kerkgemeenschap
hebben veel beroepsbouwvakkers de
handen al uit de mouwen gestoken, zij
hebben met eigen inzet fase 1 en 2 uit
gevoerd: het fundament uitgegraven en
de staalconstructie opgebouwd.

Na de realisatie van de vloer, de ramen
en de deuren, de elektriciteit en de aan
schaf van kerkbanken zal er mogelijk in
de tweede helft van 2020 in de nieuwe
kerk met vreugde gezongen, gebeden
en gevierd kunnen worden.

Onmisbare rol
Groot is de dankbaarheid voor de donatie
die daarop binnenkwam. Het stelt de

Het geloof speelt een onmisbare rol in
het leven, de kerk zorgt voor een hechte
verbondenheid, geeft rust en steun aan
de bevolking. Ook is de zondagse samenkomst een broodnodige onderbreking,
die hen uittilt boven het harde doordeweekse leven, waar armoede haar stempel drukt. Daarom is het zo bijzonder,
deze plek.
Bezoek www.imenafoundation.nl en ge
niet van de bijbehorende film.

Inwoners van Seba wachten op schoon drinkwater

“Laat ze alsjeblieft bij ons komen
kijken!” Dit was de aanhoudende vraag
van het dorpshoofd van Seba aan
Humphrey Sekeleti, de vrijwilliger
van Imena Foundation.
Toen Humphrey Sekeleti dit aan Margriet
en Simone kenbaar maakte, reisden zij
met hem naar Seba, dat tussen Nyanje
en Sinda ligt. Het is een voor Imena Foundation onbekende streek, met een onbekende bevolking. Het drietal werd er
met zang en dans binnengehaald. Wat
was de reden van de aanhoudendheid
van dit dorpshoofd? Waarom had hij zo
aangedrongen dat zij moesten komen?
Het antwoord was schokkend! In deze
streek is nergens schoon drinkwater!
Wat dat betekent in droogte en warmte
zagen Margriet en Simone met afgrijzen
aan bij de enige vier aanwezige water
punten.
Zowel de twee putten als de twee gaten
in de grond konden eigenlijk geen wa
terpunt genoemd worden. Helemaal onderin de metersdiepe putten stond

slechts een bodempje troebel modder
water, bij de gaten in de grond was dat
niet anders. Mensen én dieren drinken
ervan, de was moet met hetzelfde wa
ter worden gedaan, ook wordt er mee
gekookt. “We worden ziek, dat weten
we, maar er is niks anders”, verzuchtte
een moeder, die na een uur hengelen
eindelijk een emmer vies water had
verzameld. De gevulde emmer zette
ze op haar hoofd en ze nam haar
dochtertje bij de hand op weg naar
huis.
Aanhoudende vraag
Vier waterboringen. Dat is wat hier minimaal nodig is. Voor 10.000 euro kunnen
de vier waterboringen met handpompen
er komen. Snel en vrij toegankelijk met
schoon, helder, veilig drinkwater.
Wat zal dat, naast een enorme gezond
heidsverbetering, een tijd schelen!
Er zal weer gelegenheid komen voor
andere bezigheden. Het dorpshoofd
hield aan. Imena Foundation gaf gehoor.
Bezoek www.imenafoundation.nl en zie
de bijbehorende film.

Persoonlijk initiatief
met groot effect
Wat kan ik doen? Dat overdacht een
do
na
teur. Zij vond een persoonlijke
manier om voor Imena Foundation geld
te sparen. De opbrengst van haar hobby
om op rommelmarkten allerlei spullen
te verkopen, spaart ze op. De verdienste
kan ze missen en legt ze opzij.
“Het zal wel niet zo snel gaan”, dacht
ze, “het zijn maar kleine bedragen.”
Maar onlangs kwam zij een bedrag van
maar liefst 2500 euro brengen. Dat is al
één complete waterboring voor Seba!
Wat een effectieve actie!
Elk bedrag, elke gift telt mee en groeit
gestaag door tot de resterende 7500
euro, waarmee de drie andere waterbo
ringen in Seba ook werkelijkheid zullen
worden.

Bouw Medisch Centrum in afrondingsfase
Een complex waar je stil van wordt

Het hoost, angstaanjagend heftig
striemt de regen neer. De meestal
droge aarde van Aweil Town in Zuid-
Sudan raakt snel verzadigd.
Bovendien stromen de aftakkingen
van de Nijl over. Grote delen van het
gebied lopen onder.
Mensen vluchten weg uit hun schamele
hutten en onderkomens, die nu vol water
staan. Water dat warm is, water dat stinkt.
Water waarin ziekteverwekkers zich
razendsnel ontwikkelen en meedogen
loos de bevolking teisteren. Waar moe
ten de bewoners van Aweil Town heen,
waar kunnen ze schuilen? Overal langs
de hoofdweg zien Margriet de Wilde en
Simone Mubajje de ontredderde vaders,
moeders en kinderen op de schaarse,
iets drogere plekjes samenkomen of
ploeteren door het blubberwater.
Margriet en Simone zijn onderweg met
bisschop Garang, de niet aflatende
partner van Imena Foundation in dit ge
bied. De man die na een grote financiële
donatie van stichting Pharus, meteen
met zijn stichting Christ Mission to the
World in actie kwam. Ondanks weer en
wind verwezenlijkte hij de bouw van
het Medisch Centrum. Nog geen jaar na
de bouw van de opzienbarende school
staat het er: een complex waar je stil
van wordt.

Zaal voor volwassenen binnenkort in gebruik

Grote delen van Greater Aweil staan blank
Bolwerk van hoop
Op 16 september 2019 was het echter
verre van stil op het bouwterrein: het
voorlopige succes werd gevierd. Zang,
dans en voedzame maaltijden markeer
den deze feestelijke dag, in het bijzijn
van de plaatsvervangend gouverneur,
diverse ministers en hoogwaardigheids
bekleders. Aan alles was gedacht: aan
degelijke gebouwen met eigen functies
zoals de kraamkliniek, de kinderafde
ling, de zalen voor volwassenen, water
voorzieningen, toiletten en badruimtes,
een laboratorium, instrumenten, een
intake-ruimte, een apotheek met medi
cijnen, een registratiesysteem, bedden,
lakens, dekens, een ruimte voor onder
zoek, voor de arts en het verplegend
personeel. Alles straalt uit dat dit een
veilige plek van hoop en vertrouwen is.
Eindelijk een plek waar de zieken
behandeld kunnen worden.

Nog enkele afbouwwerkzaamheden en
afwerkingen en dan is het gebouw klaar.
Sommige ruimtes zijn al ingericht,
maar nog niet alle, als gevolg van de
overstroming. In de Keniaanse hoofdstad
Nairobi staan de vrachtwagens met de
laatste goederen klaar. Zodra het water
zakt en de wegen begaanbaar zijn,
zullen ze vertrekken om de spullen te
leveren. Wat een feest zal het zijn als
dit bolwerk van hoop begin volgend
jaar officieel geopend kan worden
als ‘Lighthouse Medical Centre’. Maar
vooral, wat een feest zal het zijn als
de zieken, die nu geen hulp krijgen,
hier terecht kunnen en met zorg zullen
worden behandeld!

Toekomstdromen
Als het Lighthouse Medical Centre
officieel geopend kan worden, de
inventaris compleet is en artsen en
verplegend personeel aan de slag
kunnen, moet het Medisch Centrum
verantwoord en gestructureerd kun
nen opereren.
De Keniaanse arts Margareth Achieng
heeft haar baan bij de Verenigde Naties
inmiddels opgezegd en gaat zich met
hart en ziel toeleggen op het managen
van dit unieke ziekenhuis. Met die keuze

is zij vanwege haar warme persoonlijk
heid en met haar expertise en ervaring
een geschenk uit de hemel dat precies
op het juiste moment komt. Plannen
voor de toekomst heeft ze ook al: kleine
klinieken in het verzorgingsgebied als
dependances van het hoofdziekenhuis
in Aweil Town. Ook denkt ze aan mobiele
klinieken, die de verst afgelegen gebie
den kunnen bereiken. Bisschop Garang
dankt stichting Pharus en Imena Foun
dation: het is een zegen, er is toekomst!

Margaret Achieng gaat het Medisch
Centrum leiden

Een huis voor Ezelia
De jonge moeder Ezelia heeft het
zwaar, ook al zie je het niet direct aan
haar. Ze doet haar uiterste best om
voor haar dochter Memory een zorg
zame moeder te zijn. De liefdevolle
moeder die zijzelf nooit heeft gehad.
Zij is grootgebracht bij het enige
familielid dat ze had, haar oma.
Maar oma is er niet meer en samen
met haar dochter woont ze nu in een
piepklein bouwvallig huisje.
Margriet en Simone bezoeken haar daar
en zijn onder de indruk: hoe is het mogelijk dat Ezelia kans ziet om het ‘huisje’
dat aan elkaar hangt van loszittende
stenen, muurtjes met gapende gaten en
gammele dakplaten, te verzorgen als
een thuis! In het zand rondom is duide
lijk een paadje keurig geveegd. De was
hangt te drogen. De enkele vierkante
meters binnen zijn min of meer inge
deeld in een slaapplek voor dochter
Memory en haarzelf.
Dit is de schamele basis van waaruit
ze haar kind naar school moet sturen.
Memory doet het desondanks goed op
school. Ze valt op door haar uitstekende

Eerste project in
Kenia een feit

KERST: HET LICHT BREEKT DOOR!
DANK AAN ALLEN,
DIE ER SAMEN VOOR ZORGDEN
DAT HET LICHT WERD
OP PLAATSEN
WAAR GEEN UITZICHT WAS,
EN DE
VENSTERS VAN HOOP
WERDEN
OPENGEZET

leerprestaties. Maar het onderkomen is
ook de basis voor Ezelia zelf om een
droom te gaan verwezenlijken: haar
opleiding tot verpleegkundige. Ze moet
wel een heel sterke vrouw zijn, maar
dergelijke woonomstandigheden zijn
geen sterke basis.
Daarom doet Imena Foundation een
beroep op haar donateurs om juist
Ezelia te steunen met een geldbedrag,
waarmee een nieuw huis kan worden
betaald. Een veilige thuisbasis van waaruit moeder en dochter werk kunnen
maken van hun droom.

BLIJF HELPEN
OM OOK IN HET
VIJFTIENDE JAAR
VAN IMENA FOUNDATION
LICHT
TE BRENGEN

Een prachtig bericht! Er is voldoende
geld gedoneerd om het leven van twin
tig Kenianen die moeizaam overleven
met een beperking, drastisch te ver
anderen.
Als je tot de armste bevolkingsgroep
hoort én een handicap hebt, ben je
dubbel getroffen. Imena Foundation
heeft een eerste ingang gevonden,
waardoor er 20 rolstoelen en 400 leghennen kunnen worden aangeschaft.

Letterlijk betekent dit mobiliteit en dus
ook meedraaienin de samenleving. Ook
kunnen er eieren verkocht worden; het
begin van een eigen inkomstenbron,
het begin om uit de armoede en het
isolement te krabbelen. Wat een ver
andering zal dat brengen midden in

Centraal Kenia in het Gatundu district.
Opmerkelijk zijn de partners op deze
plek, ze zijn jong en hebben zich in 2009
verenigd als christelijke ondersteunings
organisatie, de Kirangari Youth Fellow
ship Group. Imena Foundation is ver
heugd met de samenwerking die nu voor
het eerst concreet wordt!

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

