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In deze nieuwsbrief: Wereld van verschil

•  “Ik wil later net zo worden als mijn leraren”

•  Waterboringen zetten Seba op z’n kop

•  Over zee en land, van Moerdijk naar Aweil Town

•  Het wonder van nieuw leven

•  Wie helpt deze mensen?

• “We houden van jullie allemaal”

Als op maandagmorgen de schoolbel 
voor de weekopening van de 
Lighthouse Primary School klinkt, 
staan de tientallen leerkrachten, de 
conciërges, de koks en de directie al 
klaar voor de honderden kinderen. 
De groen met gele kleuren van de 
schooluniformen voeren de boventoon 
op de met galerijen omgeven 
binnenplaats. De kinderen komen 
gráág naar school en ze hebben er 
heel wat voor over. 

“Ik zorg altijd dat ik op tijd ben”, zegt 
Gabriel, een leerling die in een dorp 
buiten Aweil Town woont en ver moet 
lopen naar school. “Dat is een van de 
dingen die ik op school heb geleerd. 
Volgens onze leraren is dat namelijk de 
eerste stap tot succes.” 

Gelukkig mogen ze weer komen na 
een lange periode van lockdown 
wegens Covid-19. Een periode waarin 
de leraren de rechtstreekse zorg voor 

de kinderen geen handen en voeten 
konden geven. Wat waren ze graag op 
pad gegaan naar hun meest kwetsbare 
leerlingen om ze in hun thuissituatie 
te ontmoeten en te ondersteunen, 
maar de strenge maatregelen maakten 
dat onmogelijk. Hoe groot was de 
opluchting dat de kinderen haast 
allemaal weer kwamen! De meesten 
getekend door gebrek aan voedsel en 
met verdriet om ziekte en gemis van 
naasten. 

Nu eindelijk weer naar school, waar ze 
les krijgen van bevlogen leraren, waar 
er een dagelijkse maaltijd is, het veilig 
en vreedzaam is en waar er troost is. 
Vooral dat laatste ervaren ze als ze 
elke woensdagmiddag samenkomen om 
te bidden, te zingen en uit de Bijbel 
te lezen. Het is in Zuid-Sudan, het zo 
geteisterde land, een uniek stukje 
wereld waar, mede door de steun van 
stichting Pharus, elke dag zo’n 800 
kinderen mogen opgroeien richting een 

beter toekomstperspectief.

Voor de Lighthouse Primary School 
betekent dit: het uitbetalen van 
maandsalarissen aan de leraren 
en het ondersteunend personeel, 
het verstrekken van dagelijkse 
schoolmaaltijden aan de kinderen, 
het aanschaffen van voldoende 
schoolmateriaal en het onderhouden 
van de gebouwen en het schoolterrein. 
Ouders, leerkrachten en dorpsoudsten 
hebben zich verenigd in een Parent-
Teacher Association en leveren zo een 
bijdrage aan het reilen en zeilen op 
school.

Voor Christina, leerling van de 
Lighthouse Primary School, maakt 
het een wereld van verschil. Ze zegt: 
“Ik wil later net zo worden als mijn 
leraren. Dankzij hen durf ik weer te 
dromen over mijn toekomst.”

Christina
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Gabriel

“Ik wil later net zo worden als mijn leraren”



Hoe 

schoon drinkwater het leven verandert

Bevolking kan haar geluk niet op
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Over zee en land, van Moerdijk naar Aweil Town

De inwoners van de talloze afgelegen 
dorpjes in Seba in Zambia leven in 
een wereld vol gevaren. Zij hebben 
al generaties lang geen andere optie 
dan het vervuilde oppervlaktewater 
te gebruiken dat diep uit hun oude 
putten komt of dat ze, na dagelijks 
uren lopen, met moeite uit de 
schaarse modderpoeltjes halen. 
Dit gebruiken ze voor de was, om 
te koken, te baden en te drinken. 
Ziekte en sterfte liggen dan ook 
voortdurend op de loer en slaan 
menigmaal toe onder de arme 
bevolking.

Het is voor kinderen onmogelijk om 
naast het zoeken naar water ook 
nog eens ver te lopen om een school 
te bereiken. Wie heeft weet van 
hun wereld van dagelijkse strijd? 
Wie ziet hun wereld waarin ze 
gebukt gaan onder vermoeidheid, 
zorg, ziekte en verdriet? Door de 
moedige vasthoudendheid van hun 
hoofdmannen, kwam de noodkreet 
bij Imena Foundation terecht. Toen 
donateurs ervan hoorden, kwamen er 

giften binnen en werden er acties op 
touw gezet. Dat heeft sinds februari 
2020 in 10 dorpen de wereld al volledig 
op zijn kop gezet!

De grond trilde toen de boringen 
tot soms wel 85 meter diepte vlak 
bij hun dorpen plaatsvonden. De 
dorpelingen juichten toen er schoon 
drinkwater omhoogkwam en hun 
leven binnenstroomde. Ze konden en 
kunnen hun geluk niet op en zingend 
en dansend begroetten zij hun nieuwe 
wereld, waarin de dagelijkse zorg om 
water te vinden, is doorbroken en 
nu ruimte maakt voor dromen: Een 
school? Een medische post?

Goed georganiseerd zorgen de 
dorpelingen zelf voor het beheer 
en onderhoud van hun schoon 
drinkwatervoorziening. Seba is echter 
groot en het heeft vele huttendorpen. 
Als donateurs blijven geven en de 
acties blijven doorgaan, zal elke 
geslaagde waterboring in al de 
resterende dorpen de wereld op zijn 
kop zetten! 

Een wereldreis werd het. Vanaf 
de droom van bisschop Garang 
van enkele jaren geleden tot de 
realiteit van nu. Een droom van een 
eigen boormaatschappij om schoon 
drinkwatervoorzieningen mogelijk 
te maken en met opbrengsten 
zelfvoorzienend te zijn.

In de Zuid-Sudanese deelstaat Bahr-
el-Ghazal, waar het Aweil district ligt, 
heeft een groot deel van de bevolking 
geen toegang tot schoon drinkwater. 
In samenwerking met stichting Pharus 
is deze ongekende onderneming 
begonnen.  

Over zee en land, met vrachtschepen 
en vrachtwagens, van Moerdijk naar 
Aweil Town, via Bangkok, Mombassa 
en Nairobi; daar ging de boorinstallatie 
met de zeecontainer vol bijbehorende 
machines en materialen! Het was een 
en al vreugde toen bisschop Garang 
op 9 juli 2021 oog in oog stond met de 
Iveco-truck en het etiket las: ‘Christ 
Mission to the World’.

In augustus heeft het team van de 
CMW Drilling Company de door PAT-
Drill experts gegeven training voor 
het gebruik van de boorinstallatie 
afgerond, ook kregen ze een cursus 
over de geologie van het gebied. De 
grote afsluiter was de proefboring 
in de buurt van het ziekenhuis, het 
Lighthouse Medical Centre. Een 
geslaagde waterboring als dank voor 
de bevolking, die zo bereidwillig was 
geweest tijdens de bouw van het 
ziekenhuis.

Een groot openingsfeest werd 
het: zelfs de minister van Water, 
overheidsfunctionarissen en 
hoogwaardigheidsbekleders waren 
aanwezig om de blinkend witte 
boorinstallatie te zien. Zang, dans, 
toespraken en bovenal dank aan God 
voor dit enorme geschenk voor een 
hoopvolle toekomst. Er zijn contacten 
gelegd om de CMW Drilling Company 
op de kaart te zetten, nu is het nog 

wachten op enkele formaliteiten én 
het zakken van het water van de 
overstromingen. Zodra de wegen weer 
begaanbaar zijn, kan de CMW Drilling 
Company van start gaan om te reizen 
naar vele mensen die naar schoon 
drinkwater snakken!

WERELD VAN VERSCHIL

Bisschop Garang met zijn vrouw 

Hoe schoon drinkwater het leven verandert

Waterboringen zetten Seba op zijn kop

Geslaagde waterboring als dank voor 
de bevolking



Door enorm hevige regen is de rivier 
de Nijl dit jaar opnieuw ongekend 
ver buiten haar oevers getreden. De 
hutten van veel Zuid-Sudanezen zijn 
daar niet tegen bestand en bezwijken 
snel onder de niet aflatende water-
druk.

Wadend zoeken hele gezinnen hun 
karige spulletjes bij elkaar en trek-
ken ploeterend door de modder naar… 
Ja, waar naartoe? Naar verre streken, 
waar de aarde net hoger ligt dan hun 
eigen gebied. Als er – zonder ongeluk-
ken, ziekte of uitputting - dan eenmaal 
een drogere plek gevonden is, komt de 
volgende uitdaging: Waarmee kunnen 
ze enige beschutting creëren? Net als 
zij zijn honderden anderen ook op deze 
plek terechtgekomen en net als zij 
zoeken deze ook naar iets wat lijkt op 
een dak boven het hoofd.

Daar zit je dan in een vluchtelingen-
kamp. Het is er druk, er is nauwelijks 
plaats, er is geen voedsel, er is geen 
inkomstenbron. Er is wel water, maar 
dat overgestroomde water is absoluut 
geen veilig drinkwater. In deze waters-
noodwereld leven gezinnen, maar ook 
ouderen en veel alleenstaande kinderen, 
die zonder familie noodgedwongen voor 
zichzelf moeten zorgen. Het is een strijd 
om in deze wereld te zijn; een strijd die 

het wereldnieuws niet haalt.
Als langzaam het water weer gezakt 
is en de overgebleven mensen nog de 
kracht hebben om terug te keren naar 
hun weggevaagde thuis, dan moeten ze 
weer helemaal opnieuw beginnen. 

Wie helpt deze mensen? Noodhulp 
voor voedsel, medicijnen, kleding, een 
onderkomen, het kan hun wereld weer 
leefbaar maken!
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Een ziekenhuis runnen is een hele 
opgave met veel verantwoordelijk-
heid. Vooral in Aweil Town, waar 
een van de weinige ziekenhuizen 
van heel Zuid-Sudan staat: Het 
Lighthouse Medical Centre. Niet 
voor niets heeft de regering dit 
ziekenhuis als isolatie- en behan-
delcentrum voor Covid-19 patiënten 
aangewezen.

Tegelijk bracht dit centrum ook weer 
nieuwe uitdagingen met zich mee, 
want voor de reguliere zorg kwamen 
er, vooral uit angst voor besmetting, 
veel minder patiënten naar het zie-
kenhuis. Een zorgelijke ontwikkeling 
in een wereld waar ziekten als malaria 
en tyfus levensbedreigend aanwezig 
zijn en medische hulp zo nodig is. 
Daarom zijn de medewerkers van 
het ziekenhuis op een andere manier 
gaan werken door er op uit te gaan. 
Met ‘outreachprogramma’s’ worden 
dorpsgemeenschappen in alle wind-
streken in het Aweil district bezocht, 
om zieken te behandelen en om voor-
lichting te geven.

Het ziekenhuis kan evenals de school 
rekenen op salarissen voor de artsen, 
voor de verpleegkundigen en voor het 
overige ziekenhuispersoneel. Ook zijn 
er dagelijks maaltijden, worden er 
medicijnen aangeschaft en is er geld 
beschikbaar voor het onderhoud aan 
de gebouwen en het terrein. De CMW 
Drilling Company zal in de toekomst 
een belangrijke inkomstenbron vor-
men om de exploitatie en de verdere 
ontwikkeling van het ziekenhuis veilig 

te stellen en de hoge kwaliteit te waar-
borgen.

Een bijzonder specialisme binnen het 
ziekenhuis is verloskunde. Dr. Simon 
werkt als arts in het Lighthouse Medi-
cal Centre. “Het is zonder twijfel het 
mooiste en meest dankbare vak dat er 
is. Mijn dag is goed als ik na een beval-
ling een prachtig nieuw mensje in mijn 
armen houd.”

Indrukwekkend is het dat na de 
geboorte het medische team op de 
kraamafdeling samenkomt om de Heer 
te danken voor het nieuwe leven en 
om moeder en baby te zegenen. In een 
land waar moedersterfte zeer hoog is, 
de infrastructuur slecht en de afstand 
naar het ziekenhuis groot en waar 
door gebrek aan inkomen de medische 
zorg rond zwangere vrouwen ernstig 
tekortschiet, is het wonder van nieuw 
leven des te groter. Dr. Simon hoopt 
zich met zijn collega’s de komende 
jaren in te zetten voor extra zorg 
rondom zwangerschap en geboorte. Een 
liefdevolle en kansrijke start van ieder 
nieuw leven.

Weeskinderen, die rondzwerven in 
Zuid-Sudan. Haveloos op zoek naar 
iets wat hen in leven houdt. Hun 
kinderwereld ziet er totaal anders uit 
dan de kinderwereld die wij gewend 
zijn. Hun wereld is hard, keihard. 
Dagelijks kloppen ze aan bij de kerk 
van bisschop Garang. Hunkerend naar 
onderdak, verlangend naar eten en 
iemand die zich over hen ontfermt.
Dank aan alle donateurs, die met hun 
bijdrage de dagelijkse maaltijden 
betalen voor deze weeskinderen.

Een strijd die het wereldnieuws niet haalt

Hoe medische voorzieningen het leven verandert
Het wonder van nieuw leven

Dagelijks kloppen ze aan

Wie helpt deze mensen?



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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Dromen van een betere toekomst

De Afrikaanse meisjesnaam Imena 
betekent ‘droom’. In grote delen van 
Afrika dromen veel mensen van een 
betere toekomst. Een toekomst waarin 
schoon drinkwater voor iedereen 
beschikbaar is, net als medische zorg 
en voedselzekerheid. Een toekomst 
ook, waarin kinderen eenvoudig 
toegang hebben tot onderwijs, nóg zo’n 
belangrijke voorwaarde om tot betere 
leefomstandigheden te komen.

Al meer dan 17 jaar houdt Imena 
Foundation de dromen van de allerarmsten 
levend. Voor veel mensen in Afrika is 
de toekomst levensbedreigend onzeker. 
Zij missen de meest fundamentele 
levensbehoeften: onderwijs, schoon 
drinkwater, medische voorzieningen en 
voedselzekerheid.

Imena Foundation gaat altijd uit van hún 
dromen en heeft door een unieke en 
nauwe samenwerking met lokale partners, 
de projecten zien toenemen en groeien. 
Het is onze gezamenlijke droom om meer 
en meer mensen te bereiken en hun cirkel 
van armoede voorgoed te doorbreken.

Wereld van verschil
Dankzij acties en de giften van donateurs 
in combinatie met de transparante opzet 
van Imena Foundation, gaat tenminste 
95% van al het ingezamelde geld naar de 
projecten in Zambia, Zuid-Sudan, Kenia 
en Uganda: waterboringen, de bouw en 
exploitatie van scholen, ziekenhuizen, 
kerken, duurzaam ontwikkelen van 
landbouwgronden en het opzetten van 
lokale boerenondernemingen zijn daar 
voorbeelden van. 

Maar juist ook die ene mens telt: een 
rolstoel, studiefinanciering en een 
thuis realiseren voor rondzwervende 
weeskinderen. Het maakt voor de 
betrokkenen een wereld van verschil: hun 
droom wordt werkelijkheid. 

Er zijn nog vele dromen: helpt u mee om 
ze te verwezenlijken?

Zambia. In het oostelijke deel ligt 
Kapeya. De plek waar een van 
de eerste projecten van Imena 
Foundation werd gerealiseerd. 
Armoede en droogte beheersten 
het leven, maar het begon: een 
schoolgebouw, leraren, maaltijden 
voor de leerlingen, noodhulp… Nu, 
na bijna 15 jaar is Kapeya zo enorm 
veranderd. Het is zelfs onherkenbaar 
geworden!

Wie de jaarlijkse mistroostige plaatjes 
kent van kurkdroge grauwe velden met 
voortijdig afgestorven mais, kan zich 
geen groter contrast voorstellen dan 
dit: het plaatje kleurt ineens frisgroen! 
Op de velden, die door middel van 
grote stenen waterreservoirs worden 
geïrrigeerd, groeien vele vruchten en 
gewassen.

Schooldirecteur Simon, de contact-
persoon, beschrijft in zijn brief wat 
haast niet te beschrijven is: “Dit 
is verreweg het grootste, meest 
imposante en effectieve project ooit.” 
De vele foto’s die erbij staan, getuigen 
ervan: bananen, papaja’s, okra, 
tomaten, mais, meloenen en pawpaw. 
Het afgelopen jaar was het - binnen de 

Covid-19 beperkingen – een en al 
bedrijvigheid op de velden. Zaaien, 
bewerken en oogsten, niet alleen 
voor eigen gebruik, maar ook om 
te verkopen en de opbrengst om 
te zetten in schoolmaterialen, 
onderhoud en uitbreiding van de 
watervoorziening.

Het is een groene groeiwereld 
geworden daar in Kapeya. 
De samenwerking onderling; het 
delen met elkaar; de schouders 
zetten onder uitdagingen, zoals 
een brand of de soms haperende 
elektriciteitsvoorziening: ze hebben 
de boost gekregen om deze problemen 
adequaat het hoofd te bieden en op te 
lossen.

Onderaan de brief van Simon staat: 
“We bidden dag en nacht voor jullie 
dat God jullie en Imena Foundation 
voortdurend zegent. We wensen jullie 
het allerbeste bij de voorbereiding om 
naar ons land te reizen en getuige te 
zijn van dit mooiste project ooit. We 
houden van jullie allemaal.”
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Water uit resorvior laat pawpaw groeien

“We houden van jullie allemaal”


