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Een Iveco Truck van PK Trucks Holland 
is half januari 2021 vanuit Antwerpen 
naar Bangkok getransporteerd. 
De leverancier van boorapparatuur 
in Thailand, PAT-Drill heeft er een 
boorinstallatie op gemonteerd en 
inmiddels wordt de indrukwekkende 
combinatie verscheept naar Mombassa 
in Kenia. De verdere tocht over land 
zal de boorinstallatie uiteindelijk 
naar het Zuid-Sudanese Aweil Town 
brengen.  

Inmiddels is er een degelijke organisatie 
opgezet met een bekwame directie, 
opgeleide boormeesters, chauffeurs 
en financieel medewerkers. Ook zijn 
er marketingactiviteiten in gang gezet 
en worden er al zakelijke gesprekken 
gevoerd met potentiële klanten. 

Dat Imena Foundation en Christ Mission 
to the World (CMW) met blijdschap 
terug kunnen kijken op hun jarenlange 
samenwerking, is mede te danken aan 

stichting Pharus. Meerdere grote 
projecten werden samen opgezet en 
gerealiseerd, zoals de indrukwekkende 
Lighthouse Primary School en het 
ziekenhuis, het Lighthouse Medical 
Centre. En nu? Een eigen boormaat
schappij! Vanuit Aweil Town zal deze 
gaan opereren in het eigen gebied, 
maar ook ruim daarbuiten. 

Een waterboring kan tot zo’n 300 
meter diepte gaan! De ‘CMW Drilling 
Company’ biedt een volledig pakket 
met boringen, leidingen, een pomp,  
de ommuring en al het onderhoud. 
Dit zal binnen 3 jaar voor meer dan 
200.000 mensen een ongekende 
ommekeer ten goede brengen. 
Het betekent: niet meer dagelijks 
urenlang bezig zijn om vuil  
oppervlak tewater uit rivieren of 
poeltjes te halen en ziektes op te 
lopen met vooral voor kinderen 
desastreuze gevolgen. 

Het is een hele onderneming én een 
hele investering om zo’n bedrijf op  
te zetten en draaiend te krijgen en 
te houden. De planning is dat er 40 
tot 60 boringen per jaar zullen worden 
gedaan. De kosten voor een boring 
zullen niet alleen betaalbaar en billijk 
moeten zijn, maar moeten ook de 
onkosten dekken en winst genereren. 
Die winstopbrengst heeft al een 
bestemming. Ze zal naar de exploitatie 
van de school en het ziekenhuis gaan.  
Daarmee kunnen bijvoorbeeld de  
salarissen voor school en ziekenhuis
personeel worden betaald en kan 
onderhoud worden gepleegd. Zo zal  
naast het boren naar water ook 
structurele voorzieningszekerheid 
worden aangeboord. De bevolking 
staat al te popelen om te zien hoe 
de imposante truck hun leven zal 
binnenrollen! 

Imposante truck op weg naar Aweil Town
Bevolking staat te popelen

Aggregaat arriveert in hoofdstad Juba
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Vierendertig kinderen zonder ouders

De eerste boringen die de CMW 
Drilling Company zal uitvoeren zijn 
nabij de dorpen Awanda en Pan Adot. 
Hier liggen de onlangs door 40  
dagloners met de hand ontgonnen 
landbouwgronden in het Zuid-
Sudanese Aweil-district.  
Motorrijders brachten tot nu toe 
dagelijks water naar de arbeiders, 
die in de brandende zon voortploe-
t erden. Dat tekent de extreme 
droogte en de daarmee gepaard 
gaande honger van de bevolking. 

De foto laat het zien: magere handen 
die bladeren plukken. ’t Is het enige 
wat er nog te vinden is: een maaltijd, 
die geen maaltijd te noemen is.

Zodra echter de boringen het water 
vanuit de diepte omhoog zullen 
pompen, kan het land worden 
bevochtigd en kunnen de ingezaaide 
gewassen zich ontwikkelen. Daarvoor 
wordt de stroomvoorziening via 
zonnepanelen aangelegd en een 
irrigatiesysteem om de pompen te 
laten werken en de omheinde akkers 
te laten bevloeien. 

Naast akkerbouw wordt er ook veeteelt 
opgezet in Awanda en Pan Adot. De 50 
koeien voor de melk krijgen binnenkort 

hun eerste kalfjes en de 20 ossen zijn 
met hun begeleiders in training voor 
het voorbewerken van de landbouw
gronden. 

Door de financiële input van stichting 
Pharus wordt met dit project een 
meervoudige opbrengst verkregen:  
Het betekent werk voor een flink aantal  
mensen en tevens melk en voedsel voor 
de plaatselijke bevolking; het genereert 
inkomsten door marktverkoop en 
bovenal biedt het zelfvoorziening  
voor de Lighthouse basisschool.

Met name de dagelijkse schoolmaaltijd 
voor de kinderen is van groot belang. 
Goed onderwijs is cruciaal voor de 
ontwikkeling van de hele gemeenschap. 
Als de armoede en honger overheersen, 
kunnen ouders hun kinderen niet naar
school laten gaan. Ze moeten dan 
meehelpen in de huishouding en 
voedsel zoeken. Bovendien is leren 
met een lege maag haast onmogelijk. 
Als school echter een dagelijkse 
maaltijd verschaft, is de concentratie 
en de motivatie volop aanwezig. 
Dit project zorgt ervoor dat de 
maaltijden niet langer afhankelijk 
zullen zijn van donaties, maar een  
vast onderdeel zijn en blijven! 

Daar staan ze: vierendertig kinde ren, 
geboren in het Aweil-district in Zuid-
Sudan. Zonder ouders! Verloren gaan 
ze bedelend rond. Nergens een thuis, 
geen kleding, geen voedsel, geen 
veiligheid, geen mens die zich om 
hen bekommert.

Tot ze terechtkwamen bij een van 
de kerken van bisschop Garang; al 
jarenlang de directeur van Christ 
Mission to the World en de gedreven 
partner van Imena Foundation in 
ZuidSudan. Bisschop Garang zal deze 
kinderen nooit wegsturen. Hij heeft 
Imena Foundation om hulp gevraagd. 

“Je kunt niet kwetsbaarder zijn”, 
reageren Margriet de Wilde en Simone 
Mubajje van Imena Foundation, als ze 

lezen wat bisschop Garang schrijft 
en als ze de kinderen zien op de 
meegestuurde foto’s. “Er is geld nodig 
om de benodigde voorzieningen te 
regelen. Niet voor eventjes, en niet 
enkel voor maaltijden. Er komt veel 
meer bij kijken, want het is onmogelijk 
om een kind te onderhouden van 
enkele euro’s per maand.” 

Hieronder een realistisch beeld van de  
werkelijke kosten om deze vierendertig 
kinderen op te vangen in twee onder
komens op het terrein bij de kerk en 
ze met duurzame inzet van twee 
verzorgers een goede basis te geven 
naar volwassenheid. 

De eerste nood hoopt Imena Founda
tion zo snel mogelijk te lenigen.  
Dit betekent de aanschaf van voedsel, 
kleding en kook en eetgerei.  
Imena Foundation heeft hiervoor  
een bedrag van 36.720 euro nodig  
(85 euro per kind/per maand). 

Als we daarnaast ook bedden en 
matrassen, dekens en linnengoed, en 
het uitbetalen van de vergoedingen 
voor de verzorgers bekostigen, dan 
bedragen de totale kosten 43.320 euro 
(100 euro per kind/per maand).

Helpt u mee om deze kinderen een 
thuis te geven?

Landbouw en veeteelt in Awanda en Pan Adot
Werk voor een flink aantal mensen, melk en voedsel voor de plaatselijke bevolking

Wol Majok, 5 jaar
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Ezelia schrijft:
Mijn ouders stierven toen ik 16 jaar 
was. Ik kon nergens terecht en ben 
opgegroeid bij mijn oma, die op 
leeftijd was en gezondheidsproblemen 
had, waardoor ik in en om het huis 
alles runde. Naar school gaan was 
tot mijn grote verdriet onmogelijk 
geworden. Ik werd moeder en had  
mijn handen vol om te overleven en 
mijn dochtertje op te voeden. 

Toen ik in 2010 in aanraking kwam 
met Imena Foundation, kwam de 
ommekeer: ik kon weer naar school, 

terwijl mijn dochtertje bij mijn oma 
was. Enkele jaren later overleed 
mijn oma echter en kwam ik voor de 
volledige zorg voor mijn dochter te 
staan. Bovendien werd ons piepkleine 
huisje door brand verwoest. Telkens 
als het zo tegenzat, heb ik hulp 
gekregen van Imena Foundation 
en dat heeft ervoor gezorgd dat 
ik via mentor Sekeleti nu echt aan 
mijn droombaan kan werken op 
de verpleegstersopleiding aan de 
‘Fountain of Peace College of Health 
Sciences’. Mijn toekomstplan is om me 
te specialiseren als vroedvrouw!

Sunganani schrijft:
Ik ben opgegroeid in een gezin 
van tien. Naar school gaan was tot 
mijn zevende niet mogelijk, toen ik 
eindelijk wel naar school kon, was dat 
best lastig. Mijn boeken droeg ik in 
een plastic tas; ik had geen schoenen 
en geen behoorlijk uniform. Als ik uit 
school kwam, ging ik niet spelen, maar 
bleef ik met schoolwerk bezig. 

Het resultaat was dat ik vlot en met 
vlag en wimpel overging naar een 
volgende klas. Ik werd zelfs geselec
teerd voor een hoog aangeschreven 
technische opleidingsschool voor 
meisjes, maar dat konden mijn ouders 
niet betalen. Mijn vervolgonderwijs 
aan de school vlak bij mijn dorp werd  
bekroond met een hoge examenuitslag. 
Gezien de resultaten zou ik in aanmer

king komen voor een kostschool, maar 
wederom ging dat niet door, omdat er 
geen geld voor was. 

Mijn diepe wens om te studeren en de 
weerbarstige realiteit demotiveerden 
me en ik stond haast op het punt te 
stoppen met school toen ik via mentor 
Sekeleti werd opgemerkt en in contact 
kwam met Imena Foundation, waarvan 
een delegatie juist in Zambia verbleef. 
Ze zagen mijn schoolresultaten en tot 
mijn grote vreugde besloten ze mij te 
helpen! Studeren werd weer mogelijk! 
Ik rondde alle vooropleidingen met 
goed resultaat af en ben toegelaten  
tot de Eden University in Lusaka.  
Ik droom ervan om in de toekomst met 
mijn medische kennis het leven van 
mijn familie, mijn dorpsgenoten en 
mijn thuisland Zambia te verbeteren!

Humphrey Sekeleti, de vaste partner 
van Imena Foundation en mentor  
van studenten in spé in Zambia, 
schrijft erover:
Ze hebben het heel goed gedaan tot 
nu toe. Ezelia studeert inmiddels en 
Sunganani heeft net haar eindscriptie 
af en wel met een uitzonderlijk hoge 
beoordeling, waardoor ze toegelaten is 
tot de universiteit. Deze jonge vrouwen 
zijn speciaal vanwege hun moeilijke 
jeugd, getekend door verdrietige en 
lastige gebeurtenissen, maar met 
de hulp van Imena Foundation ziet 
hun toekomst er veelbelovend uit. 
Vastberadenheid en ijver vormen hen 
tot inspirerende persoonlijkheden. 

Veel meisjes worden achtergesteld, 
worden jong uitgehuwelijkt, belanden 
in de prostitutie, worden tienermoeder 
en moeten zich zien te redden. 
Onderwijs en een opleiding voorkomen 
veel van deze situaties en zetten een 
bewustwordingsproces in gang. Dat zij  
ervoor kiezen om een medische 
opleiding te doen, met als doel om in 
de toekomst hun land en volk te dienen 

is tekenend. Ezelia als verpleegkundige 
en Sunganini als leidinggevende in een 
kliniek. Als hun mentor volg ik hun 
vorderingen en we hebben gesprekken 
over keuzes maken, zodat ze hun grote 
doel in het vizier houden.

Studiefinanciering gezocht
En nu is er een nieuwe lichting 
ambitieuze doorzetters met talent  
en potentie. Twaalf jonge vrouwen,  
die bij Imena Foundation aankloppen 
en hun droom voorleggen. Allemaal 
willen ze een medische opleiding 
volgen. Allemaal hebben ze een eigen 
bewogen verhaal. Ze schrijven erover 
en hun motivatie is overtuigend. 
Allemaal hebben ze hun eigen reden 
om juist deze opleiding te kiezen en 
hun situatie en die van hun families  
en daarmee de hele gemeenschap  
te verbeteren. Het is voor hen dat 
Imena Foundation donateurs zoekt 
om hun droom werkelijkheid te laten 
worden! 
Bezoek www.imenafoundation.nl en 
lees de persoonlijke verhalen van een 
nieuwe lichting studenten. 



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 245
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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Het percentage mensen dat in 
grote armoede leeft, is het laatste 
decennium gedaald. Maar juist mensen 
met een handicap zitten nog steeds 
opgesloten in een vicieuze cirkel van  
armoede en uitsluiting. Volgens de 
Verenigde Naties gaat meer dan 
negentig procent van de gehandicapte 
kinderen in ontwikkelingslanden niet 
naar school. Juist om een stap te 
zetten naar een basisinkomen voor 
iedereen, zullen kinderen met een 
handicap meer in het aandachtsveld 
van ontwikkelingsorganisaties moeten 
komen.

Beperkingen verergeren de armoede. 
De zorg voor een kind met een 
handicap betekent een extra 
economische last voor de ouders.  
Het kind draagt vaak minder bij aan 
het huishouden dan andere kinderen. 
De verzorging vraagt extra tijd, 
waardoor veel ouders minder kunnen 
werken. En wanneer elke cent drie 
keer moet worden omgedraaid, is een 
operatie, een rolstoel of zelfs een 
paar krukken een forse aanslag op het 
gezinsbudget. 

Ook het omgekeerde geldt: armoede 
leidt tot beperkingen. Volgens de 
Verenigde Naties wordt twintig procent 
van de handicaps veroorzaakt door 
ondervoeding. Ruim tien procent 
van de handicaps is het gevolg van 
infectieziekten waaronder verlamming 
door polio. Dat is de trieste werkelijk
heid voor de ZuidSudanese Abuk Deng. 
Door gebrek aan medische zorg 
verergerde haar handicap. Wanneer 
zij en haar familie tijdig hulp en steun 
hadden gekregen, dan had haar leven 
er heel anders uit kunnen zien.

Medische ingrepen of hulpmiddelen 
kunnen belangrijke drempels weg
nemen. Met een paar krukken kan een 
kind voetballen. Een rolstoel maakt 
het mogelijk om naar school te gaan. 
(Bron: Open uw project voor kinderen 
met een handicap, Mirjam Vossen  
en Marga van Zundert).

640 euro kost het, een relatief klein 
be drag, vergeleken met andere  
pro ject en, maar de betekenis voor 
een mens doet er niet voor onder. 
Ook in het kleine zit het grootse van 
de ene mens die de ander liefdevol 
te hulp schiet. 

640 euro dus, een bedrag dat het leven 
van een medemens optilt. Want is het  
voor de inwoners van het door honger, 
conflicten en natuurrampen getroffen 
Aweildistrict in ZuidSudan al ongekend 
zwaar om te overleven, voor Akot Deng, 
een man van 41, Bakhita Ahok en Abuk 
Deng, vrouwen van respectievelijk 20 en 
40, is er letterlijk geen doorkomen aan. 
  
Ze zijn geteisterd door polio, omdat ze 
in hun prille kinderjaren geen toegang 
kregen tot het vaccin tegen deze  
ziekte. Hun ledematen zijn blijvend 
aangetast, waardoor ze geen spier
kracht hebben kunnen ontwikkelen.  
Ze kunnen niet recht op staan of lopen 
op hun ver groeide benen. Kruipend 
door het stof bewegen ze zich met 
moeite voort. 

Net als de vele gehandicapten onder 
de ZuidSudanese bevolking, zijn ze 
arm, zeer arm, want ze zijn afhankelijk 
van hun toch al in armoede levende 
familie. Meedoen aan de samenleving 
zit er voor hen niet in en medische 
zorg is onbetaalbaar. Wie ziet hen? 

Bisschop Garang van CMW zag hen  
en bracht hen onder de aandacht van 
Imena Foundation. Voor Akot Deng is 
er al een wereld opengegaan, toen 
een donateur zich het lot van deze 
man aantrok en zorgde voor een 
rolstoel met handbediening. Akot kan 
zich nu menswaardig voortbewegen  
te midden van de samenleving. 
Hij wordt gezien. Eenzelfde rolstoel 
kan ook Bakhita en Abuk optillen  
uit hun verscholen bestaan! 640 euro 
kost het.

Kruipend door het stof
Meedoen aan de samenleving zit er niet in

Bakhita Ahok

Abuk Deng


