
WWW.IMENAFOUNDATION.NL

Nieuwsbrief
IMENA FOUNDATION

ZET ZICH IN VOOR
ONDERWIJS,

SCHOON DRINKWATER,
MEDISCHE VOORZIENINGEN EN

VOEDSELZEKERHEID
IN AFRIKA

In Seba kon er naar schoon drinkwater 
worden geboord

Er is zóveel lijden in de afgelegen dorpen
“Ik bid dat meer donateurs mee gaan doen”
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Zelfs hij wist niet dat er dichtbij zijn 
woonplaats zóveel lijden was in de afge - 
   legen dorpen in de oostelijke provincie 
van Zambia! Dat schrijft de Zambiaanse 
Humphrey Sekeleti in zijn kerstbrief aan 
Imena Foundation en dat ondanks het feit 
dat hijzelf  opgroeide in armoede en 
daar door met moeite een technische op- 
lei ding afrondde, een baan vond en daar-
mee nét zijn  gezin   kon onderhouden.

In Nyanje leerde hij Imena  Foundation 
ken nen en was hij betrokken bij de  
renovatie van de scholen daar. Met zijn 
 tech nische kennis en inzicht in de plaatse- 
lijke omstandigheden, werkte hij doel- 
treffend mee aan de bouw van een  nieuwe 
kraam afdeling. Maar pas toen hij als chauf-
feur meereisde met Imena  Foundation naar 
de dorpen verder de  provincie in, zag hij 
ze, de vergeten mensen, hun  armoede, hun 
honger, zonder medische  voorzieningen 
en met een schrijnend  gebrek aan schoon 
drinkwater, dat altijd weer de oorzaak is 
van ziekte en dood.

Hij zag ook hoe liefdevolle bewogenheid 
een verandering teweegbracht in de  levens 
en omstandigheden van de  dorpelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daardoor veranderde er radicaal iets in het
leven van Humphrey. Hij wilde zijn eigen 
leven ook in dienst  stellen van de ander 
en besloot zich aan te bieden als vrijwil- 
liger van  Imena  Foundation. Die verbinding 
heeft voor veel beweging gezorgd, want in  
de daaropvolgende jaren groeide hij uit 
tot een  bewogen mentor voor kwetsbare 
gezinnen en jonge studenten in extreme 
armoede.

Onvermoeibaar staat hij altijd voor hen 
klaar en dat niet alleen. Hij geeft  ruim - 
hartig, zelfs van het weinige dat hij heeft. 
In zijn brief vertelt hij van een  doofstomme 
man die hij op een dag  tegenkwam toen 
hij mais inkocht voor zijn zorggezinnen.  
De man  maakte  duidelijk dat hij Humph-
rey’s T-shirt nodig had. Het shirt wisselde 
meteen van  eigenaar en  hoewel Humphrey 
de dag verder ging in zijn hemd, was zijn 
binnenste door deze daad des te meer ver-
vuld met blijdschap.

Hoofdman Nyoka klopt aan
Schrijnend gebrek aan schoon drink water, 
dat benoemt Humphrey Sekeleti als de 
meest belemmerende oorzaak van verbe te-
ring van levensomstandigheden. Vorig jaar 

nog klopte hoofdman Chipingo Nyoka bij 
hem aan en beschreef de erbarmelijke 
watersituatie in het Seba-gebied. Er waren  
slechts  enkele  modderpoelen die voor mens 
en dier in de wijde omgeving de enige plek-
ken  waren om te wassen en te drinken. Met 
 eigen ogen hebben Humphrey, Margriet 
de  Wilde en Simone Mubajje het gezien. 
Toen de laatste twee weer terug waren 
in  Nederland vonden ze sponsoren en kon 
er in Seba naar schoon drink water worden 
geboord en werden de eerste tapplaatsen 
een feit. De  dankbaarheid is enorm. 

Humphrey schrijft: “Nu zijn die  dorpen in 
Seba de gelukkigste door de  permanente 
lach die de donateurs op de  gezichten van 
de inwoners hebben gezet.” Humphrey 
benadrukt dat deze waargeworden droom 
het resultaat is van de samenwerking met 
de bevolking van Seba. Zelf hebben ze 
 gezorgd voor zand, stenen en menskracht 
en zijn ze volledig verantwoordelijk voor de  
exploitatie van de  watervoorzieningen. 
Wekelijks vraagt hoofdman Nyoka aan 
Humphrey hoe het met Imena  Foundation 
gaat en met het sparen voor meer  water - 
boringen. Wat een kracht gaat er van de 
Seba  bevolking uit! Humphrey: “Ik bid dat 
meer  donateurs mee gaan doen en deelge-
noot worden van dromen van vele mensen 
en dat die dromen uit mogen komen, dat 
hun leven mag verbeteren!”
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Het begon met een brief van de Chief 
van Kapeya en zijn vrouw Clara en 
haar Chilimbitso Women’s Orphanage 
Club. Kapeya was zo’n plek in Zambia 
waar niemand naar omkeek. Tot Ime-
na Foundation de bewuste brief kreeg 
en wél omkeek en acties startte. 
Met de inzet van de lokale bevolking 
en trouwe donateurs zorgde Imena 
Foundation voor waterboringen, een 
schoolgebouw en nóg een schoolge- 
bouw waar kinderen en jonge tiener-
moeders nu onderwijs en een dagelijk-
se maaltijd en bescherming krijgen.  

Vooral dat laatste is een  persoonlijke 
missie geworden van Simon  Mbang’ombe 
Phiri en zijn vrouw Grace. Zij zijn de  
gedreven  directeuren van beide  scho - 
len. Simon beschrijft hoe hij destijds op 
die plek, waar  niemand naar omkeek, 
zijn  bestemming vond. Als  schoolkind 

droomde hij al van een  andere toekomst 
 zonder de  ontberingen die hij dagelijks 
moest doorstaan: met een lege maag naar 
school,  gebrekkig on derwijs, armoede 
al om. En toch droomde hij, want in hem 
leefde een vast  geloofsvertrouwen: 
“Alleen omdat wij geen weg zien, be-
tekent niet dat God geen weg heeft”, 
schrijft hij. 

Hoewel Simon met hoge  eindresulta- 
ten de middelbare school verliet, kon hij 
door geldgebrek geen  studie  genees    - 
kunde volgen en was het hoogst haal  - 
bare voor hem het afronden van een 
basislerarenopleiding.  Daarmee keerde 
hij terug naar Kapeya om er als vrijwil-
liger les te geven aan de vele weeskin-
deren en juist op die plek trof Imena 
Foundation Simon aan.

Die dag begon de grote verandering, 
Imena Foundation zorgde via haar  dona - 
teurs voor nieuwe  voorzieningen en twee 
nieuwe schoolgebouwen, een voor basis- 
en een voor middelbaar onderwijs en  
ook voor studiegeld en lerarensalaris-
sen. Hierdoor kon  Simon een betere op - 
lei ding betalen en na het behalen van 
zijn Master gaf het minis terie hem de 
bevoegdheid tot  school  directeur, de 
jong ste ooit in heel Zambia! “God heeft 
mijn leven veran derd!”  Simon  verwoordt 
in zijn brief  uitgebreid wat de verbin- 
tenis van  Imena Foundation met de Ka-
peya  gemeenschap doet. De mensen  
lachen weer; er is  onderlinge teamgeest, 
zorgzaamheid  en dankbaarheid.

Dit jaar is er een geweldig project bij 
gekomen in dit dorre gebied, waar  tel-  
kens opnieuw werd gezaaid maar niet 
of nauwelijks werd geoogst  vanwege de 
droogte. De  waterboringen,  opslagtanks 
en een  bewateringssysteem hebben de 
landbouwgronden  vruchtbaar gemaakt. 
Jong en oud hebben keihard gewerkt en 
nu is er genoeg voedsel voor de mensen 
in Kapeya en zelfs daar buiten. 

De kerstwens van Simon en heel Ka - 
 p eya komt dan ook recht uit het hart:  
“Deze Kerst wens ik u te midden van 
Covid-19 dat de zegenende hand van 
de Heer de gemeenschap in Nederland 
mag leiden en dat de gaven en daden 
uit liefde  verder mogen groeien voor 
onze  broeders en zusters die in grote 
nood zijn. God zegene u allen.”

In Nyanje staat een te klein kerkge-
bouw uit 1959 op de plek waar oor-
spronkelijk een missiepost was gesticht 
door Nederlandse missionarissen van  
de Reformed Church uit Zuid-Afrika. 
De huidige voorganger, dominee  
Gabriel Phiri, deelt graag zijn erva - 
ringen met ons.

Zondags leidt hij meerdere keren een 
kerkdienst en elke keer zit de kerk 
 hele  maal vol. Er zitten zelfs meer 
   mensen buiten de kerk dan er in de kerk 
kunnen. Zowel binnen als buiten is het 
staan of zitten uiterst oncomfortabel. 
Het aantal gelovigen groeit al jaren, 
maar het kerkgebouw groeit niet mee.

Dominee Gabriel stond voor een grote 
uitdaging: hoe kon hij deze mensen, die 
nauwelijks in hun eigen onderhoud kun - 
nen voorzien en vastzitten in de  dage - 
lijkse realiteit van hard  werken en over-
leven, tóch zover krijgen dat ze zouden 
kunnen gaan dromen? Een wel heel 
uitdagende droom: het  bouwen van de 
grootste kerk van de  Reformed Church 
in Zambia, waar ruimte is voor 2500 tot 
3000 mensen. Een sterk  gebouw met 
ventilatie en binnen  voorzien van banken 
met rugleuning.

Gelukkig had dominee Gabriel Phiri  er va-
 ring met                     veranderings projecten  in zijn 
voorgaande  kerkelijke  gemeenten. Met 

die wijsheid heeft hij de  gemeen schaps-  
zin in  Nyanje  aangewakkerd en is de 
droom  omarmd.  Vandaag de dag staat er 
al een  indrukwekkende  constructie, die  
wordt  gedragen door de hele  gemeen-  
schap, want ook  niet-kerkleden  werken 
  ieder met hun specifieke  kennis en 
 arbeid mee aan de bouw van deze kerk. 
Een bijzondere  ommekeer. Zo zijn er  
door de  bevolking 30.000  stenen  ge - 
vormd voor de    kerkmuren en helpen de 
42   koorgroepen  actief bij  allerlei  werk - 
zaamheden. Met donaties van Imena 
Foundation is een  forse boost  gegeven 
in de specifieke  materiaalkosten en de 
oplevering van de kerk zal volgens 
domi nee Gabriel niet lang meer duren. 
Een droom die uitkomt, omdat dominee 
Gabriel zich geroepen wist om het werk 
van de  missionarissen van eertijds voort 
te zetten.

Er is genoeg voedsel, de mensen  
in Kapeya lachen weer

Simon en Grace ontfermen zich  
over honderden kinderen

Kerstwens van Simon en heel Kapeya
Recht uit het hart

Gabriels grote uitdaging

Dominee Gabriel en zijn team  
zetten het werk van de  
missionarissen voort



Margaret twijfelde  
niet, zij ging!

Zuid-Sudan, het jongste land van de 
wereld, is ook een zwaar  beproefd 
land. Conflictsituaties uit het ver-
leden tekenen de huidige bevolking. 
Bovendien heeft niet alleen  grote 
droogte, maar juist ook de ongekend 
hevige regenval, met overstromingen 
tot gevolg, geleid tot een nog grotere 
groep  weeskinderen en ontheemden 
die rondzwerven op zoek naar een 
onder komen. Hoe aangrijpend is het 
dat kinderen van hooguit een jaar 
of 3 daar moeten zien te overleven  
zonder ouders, eten, kleding en zorg.

Het is voor bisschop Garang, de  partner 
van Imena Foundation, de harde reali-
teit. Uit alle macht zoekt hij naar 
manieren om ze bij een van zijn kerk-
gemeenschappen onder te brengen. 
Bisschop Garang kan zich als geen ander 
indenken wat dat is: als kind alleen op 
de vlucht zijn. In zijn kerstbrief vertelt 
hij over die zware periode. Hoe hij als 
tiener 5 maanden lang te voet moest 
vluchten en vol afschuwelijke  ontberin - 
gen de lange tocht van  Zuid-Sudan naar 
Ethiopië maakte.  5  jaren lang verbleef 
hij in een opvangkamp, hij ging er naar 
school en daarna  werden hij en andere 
 

 kampbewoners door de toenmalige re - 
gering  weggejaagd en gedwongen de 
barre voettocht terug te maken.

Eenmaal in Zuid-Sudan kreeg de  jonge 
Garang de roeping om in zijn  geboor - 
teplaats het evangelie te verkondigen. 
En hij ging. Ondanks de weerstand ging 
hij door. Er ontstond een eerste kerk-
gemeenschap, een eerste lemen kerkje 
werd gebouwd. Nu, zo’n 30 jaar later, 
zijn er 20.000 christenen, 120 kerken en 
200  pastores in het uitgestrekte Aweil 
gebied! In deze periode legde bisschop 
Garang contacten in Kenia en zijn 
 stichting Christ Mission to the World 
werd  opgericht om het gebrek aan 
scholen, schoon drinkwater, medische 
hulp en voedsel te kunnen lenigen. 

Ruim 5 jaar geleden ontstond de samen- 
werking met Imena Foundation. Nu is er 
een prachtige basisschool: de Light - 
house Primary School en staat er een 
indrukwekkend ziekenhuis: het Light-
house Medical Centre. 

Net op het juiste moment was ze daar, 
dokter Margaret Achieng,  geboren in  
Kenia en opgeleid tot arts. Toen ze een 
aantal jaren als arts gewerkt had, 
kreeg ze een  andere baan aangebo-
den en  werkte ze voor de  Verenigde 
Naties in  diverse  landen, waaronder 
Ghana, Somalië en Zuid-Sudan. 

Ze werd weduwe, had geen kinderen en 
ook geen familie. Ze zette zich  volle dig 
in voor haar werk en richtte zich op  
mensen in nood. Totdat haar  pensio - 
nering in zicht kwam en ze zich op een 
kantelpunt in haar leven  bevond. Christ 
Mission to the World vroeg haar om een 
gunst: Wilde zij de lange reis naar Aweil 
Town maken en adviseren bij de opstart 
van het Lighthouse  Medical Centre?  
Personeel selecteren uit de sollicitatie-
rondes? Margaret twijfelde niet, zij ging! 

Eenmaal in Aweil Town met al haar 
 armoede en ellende verloor ze op slag 
haar hart aan deze bevolking. Zonder 
aarzeling gaf ze haar baan bij de VN op 
en wijdde ze zich aan het ziekenhuis, 
dat zij wilde zien opgroeien alsof het 
haar baby was. Zelf heeft ze weinig 
nodig. Haar enige koffer bevat al haar 
bezittingen en een eenvoudige  slaap - 
plaats is voor haar genoeg. Zij stelt zich 
volledig in dienst van de ander, staat 
naast de onaanzienlijksten, richt zich op 
de zieken en omarmt en troost wie  
lijden in een  gebied dat vergeten lijkt.

Greater Aweil wordt jaarlijks door 
overstromingen getroffen 

Bisschop Garang biedt troost aan hen die lijden

Troost bieden in een gebied dat vergeten lijkt

Net op het juiste moment waren ze daar

Bisschop Garang en Margaret stellen hun leven in dienst van de ander



In Uganda lagen er al jaren mooie 
plannen op de plank voor het opzet-
ten van boerenbedrijfjes. Door samen 
te werken en de opbrengsten deels 
weer te investeren in nieuw aange-
sloten huishoudens, zouden zij de 
bevolking een duurzame bron van  
inkomsten kunnen verschaffen.

Hoe goed de plannen ook waren, ze ble-
ven maar op de plank  liggen. De  levens- 
omstandigheden  van de dorpelingen 
bleven zeer  armoedig, hoeveel er ook  
gebeden werd om die eerste  finan - 

cier der. Tot er het  afgelopen jaar iets 
 bijzonders gebeurde en de gebeden 
werden verhoord.

Dankzij donaties van Imena  Foundation 
zijn de plannen inmiddels van de plank 
gehaald en is er gestart met het  op   - 
zetten ervan. Julius Buyi is de bedenker 
van de plannen en de coördinator van 
de uitvoering. Wat kan dit de  bevolking 
optillen uit haar armoedige bestaan! 
Bovendien kan met een deel van de 
winst een andere grote zorg worden 
weggenomen. 
 
Dominee Rose Munialo
Die andere grote zorg betreft de vele 
weeskinderen die Rose Munialo zo graag 
wil opvangen via haar  kerkelijke  stich - 
ting de Maluku Harvest  Miracle Centre. 
Rose werkt als predikant en met haar 
liefdevolle moederhart zet zij zich volop 
in voor deze groep. Bovendien staat  
haar eigen huis open voor ieder die 
hulp vraagt en houdt zij kerkdiensten 
vanaf de veranda. Haar eigen leven 
kent groot verdriet, maar zij put kracht 
uit haar geloof en het vertrouwen in 
God is troostend in haar aanwezig.

Er komt een bundel uit! Een  digitale en 
een fysieke verzameling  verhalen die het 
15-jarig bestaan van  Imena  Founda tion 
markeren. Vol met  verhalen en foto’s 
van grote en kleine, maar  altijd indruk-
wekkende  gebeurtenissen, die zo ken-
merkend zijn voor de  wonderlijke en  
gezegende wegen, die Imena Foundation 
de afgelopen 15  jaren is gegaan.

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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Ze hebben allemaal een kerstboodschap opgenomen: Imena Foundations partners 
uit Zambia, Zuid-Sudan, Kenia en Uganda. Bent u benieuwd naar hun bijdragen?  
Kijk dan op www.imenafoundation.nl voor de film ‘Kerstgroeten uit Afrika’. 

Rose zet haar hart en huis open
Bevolking wordt opgetilt uit armoedig bestaan

JubileumbundelKerstgroeten uit Afrika

De dorpelingen in Mbale gaan een  
grote verandering tegemoet

Dominee Rose zet zich in voor weeskinderen


