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Boerencoöperatie in Uganda van start
Uniek project op maat gemaakt voor regio

Maluku Harvest
Miracle Centre

Wie had het kunnen dromen … dat de
bevolking uit de leemhuttendorpen
in het oostelijk deel van Uganda op
het punt staat om deel te nemen aan
een ongekende omslag! Die omslag
komt door een uniek project dat op
maat gemaakt is voor de regio en
zich vanuit de opstartfase als een
olievlek zal uitbreiden. Daaraan ten
grondslag ligt een gedegen plan op
basis van marktonderzoek.
De bewoners van de dorpen zijn om
geven door een prachtige natuur.
Weelderig is het daar. Mist hangt rond de
groene bergtoppen en de grond is vruchtbaar. Daartussen verscholen liggen de
hutten. Daar wonen naast grote gezin
nen ook veel jongeren en daar ligt ook
de zorg, want de jarenlange dictatuur
heeft een stempel van diepe armoede
gedrukt op de bevolking. De werkloos
heid is – vooral onder jongeren – enorm.
Omslag
Maar nu komt de omslag! Die begint
met 12 boerengezinnen. Zij leren in een
trainingscentrum hoe zij een kippen- of
varkenshouderij kunnen opzetten en

hoe ze de dieren het best kunnen ver
zorgen. Vanuit dat centrum, waar onder
andere modelstallen, materiaal, goede
ren, dierverzorging en vervoer wordt
geregeld, worden cursussen gegeven.
Met de opgedane kennis gaan ze in hun
eigen woonomgeving aan de slag met
bouwmateriaal voor een stal en met 160
kuikens of 6 biggen. Ze popelen om te
mogen beginnen! Samenwerken is ook
hier van groot belang. De boerenfamilies
gaan elkaar ondersteunen met tips en
hulp en dragen collectief bij aan het oplossen van moeilijkheden. Zo brengen
ze de dieren groot tot ze kunnen worden
verkocht. Binnen een jaar zullen de 12
gezinnen met 65% van de opbrengst
in hun eigen onderhoud voorzien en
kunnen ze hun nieuwe boerenbedrijf
voortzetten.
Daarnaast staan zij 25% van de opbrengst
af aan de coöperatie voor de duurzame
instandhouding daarvan, maar ook voor
het ondersteunen van 12 nieuwe boerenfamilies. De overige 10% gaat naar de
Maluku Harvest Miracle Centre Church,
waardoor er voor weeskinderen, weduwen en kwetsbaren kan worden gezorgd.

Wie had het kunnen dromen … dat Rose
Munialo een liefdevolle geloofsgemeen
schap zou leiden in haar eigen huis!
In het dichtbevolkte Uganda, aan de
voet van Mount Elgon in het Mbale district, ziet zij haast iedere avond haar
woonkamer volstromen met mensen.
Van daaruit brengt Rose het evangelie en
omringt zij hen als pastor met liefde
volle zorg.
En zorg is er. De tegenstelling tussen
arm en rijk kan niet groter zijn. Zoals de
mist de bergtoppen verhult, zo onzichtbaar is de arme bevolking voor buiten
landse investeerders en toeristen. Maar
moeder Rose ziet hen wel! Zij zorgt
met hulp van het pastorale team voor
vele weeskinderen, weduwen en kwetsbaren. Ze richtte de stichting Maluku
Harvest Miracle Centre op. Een krachtige
organisatie ten dienste van de ander;
in dienst van God.

Op zondag spreekt pastor Rose
vanaf de veranda

Lighthouse Medical Centre in bedrijf
Elke dag worden er mensenlevens gered

Wie had het kunnen dromen … dat juist
het Lighthouse Medical Centre in het
Zuid-Sudanese Aweil Town door de
districtsoverheid zou worden aange
wezen als isolatie- en behandelcentrum
voor coronapatiënten! Naarstig is er
na de watersnood verder gebouwd en
zijn de ruimtes toegerust om de be
volking te voorzien van de nodige,
kwa
litatief hoogwaardige en dienst
bare medische hulp. Een groot verschil
met de gangbare en vooral schaarse
overige medische posten.
Het ziekenhuis is nu helemaal af. De
watersnood veroorzaakte ernstige ver-
traging, vervoersproblemen, beschadigde
goederen en daarmee hogere kosten.
Desondanks werd er alles aan gedaan
om de laatste werkzaamheden uit te
voeren. Zo werden onlangs nog plafonds
in de wacht-, spreek- en behandelkamer
aangebracht, is het watersysteem afge
maakt, zijn alle toiletten afgebouwd,
verf- en pleisterwerk is gedaan en de
vloeren zijn betegeld.
Nu is het imposante gebouw hygiënisch
en veilig voor de patiënten. De plaat
selijke bevolking hielp in elke fase mee:

de dagloners verrichtten de werkzaam
heden en de inwoners van Aweil Town
namen deel aan de overleggen voor,
tijdens en na de bouw.

Elke dag worden er mensenlevens gered
Duurzame inkomsten
Hoe anders was dat nog voorheen toen
bisschop Garang van stichting Christ
Mission to the World met zijn pastors
onder een boom de weinige beschikbare
medicijnen aan zieken moest uitdelen.
Nu is er dit voltooide, van alle benodigde
materialen voorziene medische cen
trum, waar bekwame artsen en verple
ging dienstbaar kunnen werken. Om dit
grote ziekenhuis blijvend draaiende te

houden, zijn er plannen om te zorgen
voor duurzame inkomsten. Het opzetten
van een commerciële boormaatschappij
zou hieraan een goede bijdrage kunnen
leveren. Niet alleen voor het Lighthouse
Medical Centre waar tot in de wijde om-
trek wel 15.000 inwoners zich tot wen
den, maar ook voor de nabijgelegen
Lighthouse Primary School, waar ruim
800 kinderen en personeel naartoe
gaan. Dat stimuleert de vraag naar vaste
bronnen van inkomsten alleen maar.

En toen kwam het coronavirus
Meteen is er de angstige gedachte dat
de 11 miljoen inwoners van Zuid-Sudan
het moeten doen met slechts 4 beade
mingsapparaten in het hele land.
Dat de opvang van coronapatiënten zich
concentreert in het Lighthouse Medical
Centre is zowel een eer alsook een zorg,
want het vraagt om extra medicatie en
voorzieningen. De onmogelijke keus om
of thuis te blijven en geen eten te heb
ben, of met alle risico’s van dien toch
naar buiten te gaan om aan inkomsten en
voedsel te komen, is de bittere werke
lijkheid voor de bevolking.
Het medisch team van het Lighthouse
Medical Centre is de afgelopen tijd ge
traind in het signaleren, testen en behandelen van coronapatiënten en in het
geven van voorlichting over preventie.
Medewerkers vanuit de Wereldgezond
heidsorganisatie en Artsen zonder Grenzen zijn hiervoor meerdere malen op de
ziekenhuislocatie in Aweil Town geweest.
Er zijn inmiddels isolatieruimtes inge
richt en preventietenten opgebouwd.
Ook zijn er 2 zuurstofmachines en 2
beademingstoestellen met generatoren
in het Lighthouse Medical Centre aan
gekomen.

Nergens in de wijde omtrek is een
ziekenhuis als deze te vinden

Op deze manier hoopt het ziekenhuis
een bijdrage te leveren aan het beteu
gelen van de coronapandemie in een
van de armste landen ter wereld.

Dorre vlakte wordt vruchtbare akker
“Dag honger, dag armoede”

Wie had het kunnen dromen … dat er
op de dorre vlakte in het Zambiaanse
Kapeya een groene oase aan gewassen
zou groeien! Vanaf het moment dat
dit project gefinancierd werd, is er
een enorme metamorfose gaande.
De dorre vlakte is door het degelijke
ir
rigatiesysteem veranderd in een
vruchtbare akker van 30 hectare groot.
Er groeit mais, tomaat, kool, wortel,
groene peper, okra, sperziebonen, pom
poen, watermeloen en komkommer.
Er zijn al 500 bananenbomen aangeplant
en er is nog plek vrij voor diverse andere
vruchtbomen: sinaasappel-, citroen-,
mango-, guave-, pawpaw- en noten
bomen. Deze bomen staan te wachten
op transport vanuit het grensgebied van
Malawi. Zodra de coronamaatregelen
het toestaan, zullen ze zo spoedig mogelijk naar Kapeya worden gebracht.
Het enthousiasme van de dorpelingen
is enorm. Ze helpen allemaal mee en
delen allemaal in deze voedselbron.

Einde aan honger
Dat geldt vooral ook voor de 1700 leer
lingen van de Chilimbitso Orphanage
Community School en de Imena Day
Secondary School. Hun dagelijkse schoolmaaltijd wordt verrijkt met vitamines
en een variatie aan andere belangrijke
voedingsstoffen. Een leerzame tijd is het
ook, want er worden op school lessen
gegeven over landbouw en voedselzeker
heid, zodat de leerlingen de theorie
meteen aan de praktijk kunnen toetsen.
Schooldirecteur Simon Phiri noemt dit
project het beste project ooit, omdat
dit voedselzekerheidsplan, dankzij de
aanwezigheid van 6 watertanks, voor
een voortdurende groei- en oogstcyclus
zorgt. Daarmee is een einde gekomen
aan de jaarlijkse maandenlange honger
periode. Het is haast niet voor te stellen
wat dát voor iedere vader, moeder, hun
kinderen en de vele weeskinderen be
tekent. Om met Simon Phiri te spreken:
“Look, Kapeya is green, extremely green.
Bye, bye to hunger. Bye, bye to poverty.”

Seba blij verrast met schoon drinkwater

Wie had het kunnen dromen … dat er
schoon en veilig water voorhanden is
in delen van Seba! Diep uit de bodem
komt het via handpompen naar boven.
Het maakt een wereld van verschil
met de situatie van nog maar enkele
maanden geleden.
Imena-vrijwilliger Humphrey Sekeleti
hoorde de noodkreet van de dorpelingen
via het dorpshoofd van Seba, een gebied
in zuidoostelijk Zambia. Met diverse
grote en kleine donaties konden de eerste waterboringen met succes worden
gedaan. Elke keer weer is het de belangrijke basisbehoefte – schoon drinkwater
– die het onderscheid maakt. Niet meer
urenlang bezig zijn met water halen.
Niet meer bang hoeven zijn voor vaak
dodelijke ziektes die via vervuild oppervlaktewater toeslaan. Niet meer schoonmaken met en drinken van water waar
dieren ook van drinken. De pompinstal
latie is daarom zorgvuldig en met een
omheining aangelegd, met een apart
reservoir voor de dieren. De bevolking

heeft de zorg voor het onderhoud van
de waterpompen op zich genomen.
Vooruit kijken
Nu krijgen de inwoners van Seba weer
tijd om met andere dingen bezig te zijn
dan water zoeken. Ze kunnen met dit
schone water zelfs tuintjes rond hun
onderkomens aanleggen en groente
verbouwen. Ze kunnen weer vooruit
kijken met hoop in hun hart. Dit is wat
hun leven een wending geeft en niet
alleen hun eigen leven, maar dat van
hun kinderen en de komende generaties.
Het gebied rond Seba is groot. Er zijn
nog steeds dorpen waar geen schoon
drinkwater is. Daarom blijft dit project
op het lijstje staan en wordt er, zodra
er voldoende geld binnen is, op nieuwe
plekken naar schoon drinkwater
geboord. Laat het zich maar herhalen:
die geweldige momenten elke keer als
er schoon drinkwater omhoog wordt
gepompt!

Imena Foundation 15 jaar
Wie had het kunnen dromen … dat
Imena Foundation afgelopen voorjaar
15 jaar zou bestaan en dat in die
jaren zoveel bewogen donateurs het
mogelijk maakten om vele dromen
van de allerarmsten in het Afrikaanse
werelddeel te verwezenlijken.
Het gezin van Gerard en Margriet de
Wilde – de oprichters – zeker niet!
Terugkijkend op hoe het begon: het
kapotte schoolbankje in oostelijk
Zambia. Dat moest toch anders kunnen?
Daar kon je je ogen toch niet voor
sluiten? Dus besloten ze er wat aan te
doen en - niet wetend waar het hen zou
brengen - begonnen ze met acties. Dat
typeert hen meteen; het ‘niet weten
waar het hen zou brengen’. Hoewel
dat klinkt alsof ze zo maar wat doen
en al helemaal niet weten waar het
naartoe gaat, zit er wel degelijk een
visie achter, of beter nog: een kompas.
Liefdevolle bewogenheid
Dat kompas heet Vertrouwen. De wijzer
staat altijd richting ‘met liefdevolle
bewogenheid geven’. Met dit instrument
hebben zij eens die eerste stap gezet
en zijn ze nu al ruim 15 jaar onderweg.
Juist omdat ze zich niet laten beperken
door vermeende zekerheden en zich
niet laten beïnvloeden door mitsen en
maren en opmerkingen als “Zou je er
wel aan beginnen?”, hebben zij ruim

En zo bracht dat ene kapotte school
bankje, dat symbool staat voor diepe
armoede, Imena Foundation al 15 jaar
rijkdom, inmiddels geldt dat al voor
2 generaties binnen de familie. Nog meer
reden tot dankbaarheid en een stevige
basis om door te gaan. Margriet: “Het is
een prachtig avontuur. We kijken dank
baar achterom, maar gaan vooral steeds
voort! Want het is juist goed, dat we
niet weten waar het naartoe gaat.”
Imena betekent ‘droom’. Door het goe
de kompas te volgen, zullen er onge
twijfeld weer nieuwe dromen uitkomen.
Dromen waarvan we achteraf zeggen:
“Wie had het kunnen dromen …”
schoots ervaren dat juist het loslaten en
doorgaan, ruimte geeft aan het onver-
wachte. In die onbedachte situaties
waren er de wonderlijkste ontmoetingen
en wendingen, met name met de part
ners in Zambia, Zuid-Sudan, Kenia en
Uganda. Hoe is het mogelijk dat al die
partners zo op elkaar lijken! Dat zij
allemaal getuigen zijn van Gods liefde
en allemaal een groot hart hebben. Dat
zij allemaal hun eigen huis openzetten
voor hun medemensen en met name
de weeskinderen onderdak bieden. Dat
zij overduidelijk leven met datzelfde
kompas van Vertrouwen. Dat zij allemaal
met liefdevolle bewogenheid geven.
Dankbaarheid
Alle donateurs hebben samen in al die
jaren met hun financiële bijdragen
enorm veel mogelijk gemaakt. Grote
dankbaarheid voor al die goede giften is
hier op zijn plaats. Bovenal is de steun
in de vorm van betrokkenheid en gebed
van het grootste belang. Dat maakt dat
die dankbaarheid nog groter is; dan
wordt elke gift een gezegende gave.
Imena Foundation heeft geen reserves,
geen buffer. Alles wordt besteed aan
waar het voor is gedoneerd.

Simon Phiri ontfermt zich over
weeskinderen

Bisschop Garang getuigt van Gods liefde

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:

