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Februari 2022 in Zuid-Sudan. Bisschop 
Garang, de trouwe partner van Imena 
Foundation, werkt in dit door droogte, 
maar ook door overstromingen en 
armoede geteisterde gebied. Hij ziet 
dat een vrouw naar hem toe komt 
lopen vanuit het dorre landschap. 
Wie is zij? Waar komt ze vandaan? 
Niemand weet het.

Haar jurk zit vol gaten, haar lichaam 
onder het stof en haar magere handen 
houden een gele jerrycan vast. Haar 
gezicht spreekt voor bisschop Garang 
boekdelen. Het is getekend door haar 
levensverhaal: armoede, honger en 
gebrek. Als ze in gesprek raken, wordt 
dat bevestigd. Zij behoort tot de 
80 procent van de inwoners 
van Northern Bahr-el-Ghazal en 
omringende staten, die geen toegang 
tot schoon drinkwater hebben. Hier 
is het om te doen! Dit is waarom 
bisschop Garang de boorinstallatie 

naar het dorp Amarjel heeft gestuurd. 
De vrouw kijkt naar de grote witte 
boorinstallatie. De boorstangen van 
de CMW Drilling Company gaan een 
voor een de grond in. Zij is hiernaartoe 
gekomen om haar jerrycan te vullen 
met waar ze al haar hele leven op 
heeft gewacht: water.

Inmiddels heeft de CMW Drilling 
Company al verschillende commerciële 
en charitatieve boringen uitgevoerd. 
Bisschop Garang reist met de boor-
meesters mee om het boorproces 
te volgen en de werkwijze met 
eigen ogen te zien: Eerst gaat een 
verkenningsteam vooruit om de staat 
van de wegen te inspecteren en 
om samen met de bevolking of de 
plaatselijke kerk de beste plek voor 
de waterboring te bepalen. De 
inwoners kappen gras en dik 
struikgewas om de weg begaanbaar te 
maken. Dan kan de colonne op weg: 

eerst de boorinstallatie, daarachter 
de Toyota Landcruiser beladen met 
zand, grind en cement. Daarna volgt 
de compressor, een minitruck met 
water, buizen, handpompen en overige 
materialen en een landcruiser met 
de boormeesters en de assistenten. 

De inwoners van de afgelegen dorpen 
kijken hun ogen uit als deze stoet 
in hun gebied aankomt. Gespannen 
kijken ze urenlang verwachtingsvol 
toe en dán gaat er een luid gejuich 
op: water spuit vanuit de grond 
metershoog de lucht in! De vrouw met 
de jurk vol gaten kan het stof van haar 
lichaam spoelen en met haar magere 
handen kan ze de jerrycan vol laten 
stromen met wat voor haar de bron 
van een beter leven is.

Hier is het om te doen!
Boormaatschappij geeft duizenden 
mensen een beter leven
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“Mijn hoop is weer levend”

Kinderen hebben gezonde maaltijden 
nodig om te groeien, te kunnen leren 
en om zich te ontwikkelen. Zieken 
hebben gezonde maaltijden nodig om 
op krachten te komen, te herstellen 
en om het genezingsproces te 
bevorderen. 

In Aweil Town in Zuid-Sudan staat 
de Lighthouse Primary School waar 
dagelijks aan 800 kinderen onderwijs 
wordt gegeven, inclusief een maaltijd. 
Die maaltijd is in hun thuissituatie 
geen vanzelfsprekendheid. In het 
Lighthouse Medical Centre verblijven 
vele patiënten op de afdelingen die 
goede zorg ontvangen en 3 maaltijden 
per dag. Nu worden ze geconfronteerd 
met een van de ergste voedselcrisissen 
ter wereld. Op dit moment leeft 
al 60 procent van de bevolking in 
acute voedselonzekerheid. Door 
overstromingen en lange periodes van 
extreme droogte blijft de zorg om het 
voedseltekort bestaan. 

Hoe kan dit veranderen? Hoe kan 
er een situatie ontstaan die de 
800 schoolkinderen de dagelijkse 
maaltijd garandeert? Hoe kan de 
maaltijdvoorziening in het ziekenhuis 
een permanent gegeven worden? Is er 
voor de school en het ziekenhuis 

een mogelijkheid om zelfvoorzienend 
te worden? Is er daarnaast ook nog 
ruimte om in te spelen op de ernstige 
hongersituatie in het gebied? 

Een geweldig projectplan
Al vaker heeft bisschop Garang 
met Christ Mission to the World 
ons versteld doen staan met zijn 
vindingrijkheid, durf en vertrouwen. 
Zo ook nu: Hij heeft een geweldig 
projectplan ingediend bij Imena 
Foundation. Tot in detail is beschreven 
hoe er in Aroyo Payam een veeteelt- 
en akkerbouwbedrijf kan worden 
opgezet op 40 hectare land dat zo’n 
40 km ten westen van Aweil Town 
ligt. Deze plek is bij uitstek geschikt 

Loyce Wanyenze is een weduwe en 
moeder van 6 kinderen. Ze woont 
bij haar behulpzame jongste zoon 
Matiya. Tot voor kort was het leven 
in armoede zwaar voor hen met 
nauwelijks perspectief. Dat kon je 
aan Loyce en Matiya zien. Ze bleven 
op de achtergrond en voelden dat 
ze niet meetelden. Maar dat is 
veranderd. En hoe! 

Toen in 2021 de Sarfath Farmers’ 
Association (SFA) in Uganda begon met 
kleinschalige veeteeltbedrijfjes voor 

de armste gezinnen, kreeg Loyce de 
kans om hieraan mee te doen. Een 
hele verandering: de bouw van een 
degelijk kippenverblijf, kennis van 
de dieren, hun dagelijkse verzorging, 
de overlegmomenten met de andere 
gezinnen die een dergelijk bedrijf 
runnen. Dat alles heeft ervoor 
gezorgd dat Loyce en Matiya zich 
hebben ontwikkeld tot volwaardige 
en voorbeeldige kippenfarmers. Van 
een moeder en zoon, die slechts op de 
achtergrond overleefden, zijn zij nu het 
sterke duo dat een stem heeft. 

Moeder Loyce zegt het zo: “Sinds 
ik meedoe aan de SFA is niets meer 
hetzelfde. Economisch en sociaal is 
mijn leven vooruitgegaan. Ik heb de 
kans gekregen om kippen te houden en 
geleerd om dat op een goede manier 
te doen. Mijn hoop is weer levend. 
Het is mijn doel om de beste boerin te 
worden. Dankzij het project vertrouw 
ik op een betere toekomst.”

De drijvende krachten achter het 
succes van deze boerencoöperatie zijn 
Benny, Joan en Emmanuel. 

Zij zijn het team van Sarfath Farmers’ 
Association. Zij kennen de bevolking en 
de omstandigheden en weten als geen 
ander welke invloed deze omslag in 
levens teweegbrengt. En het groeit. Elk 
gezinsbedrijfje dat winst maakt, deelt 
een deel van de opbrengst, maar ook 
hun kennis met nieuwe gezinnen, zodat 
ook zij een bedrijfje op kunnen zetten.

Een hoger plan

Loyce Wanyenze

Landbouwbedrijf in 
Aroyo Payam krijgt vorm

Benny, Joan en Emmanuel

voor dit doel; het ligt hoger en zal bij 
overstromingen niet snel onderlopen. 
Laat het maar uitrollen, dit plan: de 
aanschaf van de landbouwgrond, het 
vee en de tractors met toebehoren. 
Ook een maisdorser en maalmolens 
zullen een boost geven aan het oogst- 
en verwerkingsproces. Er zullen 
35 werknemers worden aangesteld 
en er zullen bedrijfsruimtes worden 
gebouwd. En dan is er nog dat ene 
onmisbare element: het water. 
Uiteraard zijn er boringen nodig en 
zullen er grote watertanks worden 
gebouwd. Met zonne-energie zal 
de waterpomp van stroom worden 
voorzien en een irrigatiesysteem zal 
het hele akkerland bevloeien.

Kleinschalige veeteelt geeft Ugandese gezinnen een inkomen
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Dát zien ze voor zich, die twee

“Ze zien het al voor zich, die twee.” 
Zo eindigde het stukje tekst in Nieu-
wsbrief 26 uit 2019. Die twee waren 
Chief Lemison en zijn vrouw Clara 
in het arme oostelijke platteland 
van Zambia. Al vele jaren zijn zij in 
Kapeya de partner van Imena Foun-
dation. Hun liefde en zorg voor het 
gebied waarover zij gesteld zijn, is 
onbaatzuchtig. Zij zien de nood van 
de bevolking en dan met name de 
situatie van kinderen gaat hen aan 
het hart. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
er in Kapeya na een waterboring eerst 
een school werd gebouwd en enig

Dove en blinde kinderen leven 
verborgen in de huttendorpen

Kansrijke toekomst voor dove en blinde kinderen in Kapeya

jaren later nóg een school voor de ou-
dere kinderen, vooral weeskinderen. 
Inmiddels is er ook een groene oase 
bij Kapeya, waar – door een geslaagd 
landbouwproject met permanente 
watervoorziening - gewassen volop 
kunnen groeien en de schoolkinderen 
niet meer met honger worden 
geconfronteerd. 

Zoals te verwachten, zijn de school-
gebouwen zo langzamerhand toe aan 
onderhoud en renovatie en ook is er 
uitbreiding van klaslokalen nodig, 
maar dat is het niet wat die twee 
voor zich zagen destijds. Wat dan wel? 
Zij zagen een school voor zich voor 
dove en blinde kinderen uit de regio. 
Typerend voor Chief Lemison en Clara. 
Zij zien waar anderen voor wegkijken: 
dove of blinde kinderen die veelal 
verborgen leven in de huttendorpen. 

Kwetsbaar
Deze kinderen zijn kwetsbaar. Door 
hun handicap zijn ze niet in staat te 
communiceren en/of zich vrijelijk te 
verplaatsen, laat staan dat ze enige 
vorm van onderwijs krijgen. 
Dat maakt hun leven heel beperkt. 
Hun levensperspectief is vol gevaar 
en zal vrijwel zeker gekenmerkt zijn 
door grote armoede. Een geschikte 
onderwijsinstelling voor hen is te ver 
weg en bovendien zijn de kosten niet 
op te brengen voor de arme ouders in 
dit deel van Zambia. 

Het is een lang gekoesterde wens om 
deze kinderen in hun eigen woonom-
geving een volwaardige school te 
bieden en hen niet achter te laten, 
maar op te nemen in de samenleving. 
Er zal een wereld voor ze opengaan en 
het zal hun toekomst kansrijk maken. 
Dát zien ze voor zich, die twee. 

Niemand achterlaten
Een klaslokaal met specifi eke hulpmid-
delen en aangepaste leermiddelen 
kan er prima bij, tussen de andere 
schoolgebouwen in Kapeya. Ook zijn 
er kundige leerkrachten nodig, de fa-
ciliteiten van de hele scholengemeen-
schap kunnen gedeeld worden. Dan 
horen ze er helemaal bij. Sommige 
kinderen hebben het even geprobeerd 
op school, maar dat lukt uiteraard niet 
zonder speciale aanpassingen. Weer 
andere kinderen zijn slachtoffer ge-
worden van misbruik, van stigmatise-
ring en van discriminatie. Onvoorstel-
baar pijnlijk voor hen en hun ouders. 

Laten we ervoor zorgen dat zij in 
Kapeya naar school kunnen. Zij zullen 
voorgoed veranderen als ze gehoord 
en gezien worden. Een duidelijk en 
goed onderbouwd plan, opgesteld 
door de directies van de huidige beide 
scholen, ligt klaar: “Niemand achterla-
ten”, staat er als motto boven. 

Afgelopen winter was er een bij-
zonder kinder- en jeugdproject in 
de Oasekerk in Drachten. Het Imena 
prentenboek ‘HUIS van NIKS’ werd 
gebruikt om de advent- en kerstvie-
ringen rond het thema ‘Tel je mee?’ 
in te vullen. Het prentenboek vertelt 
het waargebeurde verhaal van de 
Zambiaanse Juliette familie, die een 
echt huis kreeg door niets anders dan 
het liefdevolle delen van de dorpsge-
meenschap. Aan het project was een 

Chief Lemison en Clara

Spaaractie De Oase groot succes

spaaractie verbonden. Ieder kind 
kreeg een houten spaarhuisje mee 
naar huis en kon een poos sparen. Wat 
een verrassing toen de huisjes werden 
geleegd! De opbrengst bedroeg maar 
liefst 582 euro.



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
Handwerkerszijde 35
9201 CJ 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. 

Bezoekadres:
IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77

margrietdewilde@imenafoundation.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter
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Een zondagmorgen in het 
Zambiaanse Nyanje. Al meer dan 
100 jaar komen mensen hier samen. 
Het is een bijzondere plek, eens 
begonnen als een kleine missiepost. 

De missiepost groeide in de loop 
der jaren uit tot een kerk waar 
zondagsdiensten worden gehouden en 
waar ook doordeweeks mensen vanuit 
de wijde omtrek samenkomen om 
steun te zoeken. Geestelijke steun, 
medische hulp, onderwijs, liefdevolle 
sociale contacten, samen bidden en 
zingen. Het bruist van de activiteiten. 
Helaas is het kerkgebouw veel te klein 
voor de vele honderden kerkgangers. 
Iedere zondag zitten er meer mensen 
buiten dan in de kerk. Zo proberen 
ze toch iets van de diensten mee te 
maken. 

Dominee Gabriel zou zo graag een 
nieuwe, grote kerk willen bouwen. 
De gemeenteleden zouden ook niets 
liever willen. Daarom zijn ze met 
elkaar begonnen. Na werktijd stak 
ieder de handen uit de mouwen en 
met eigen bescheiden middelen is 
het ze gelukt de contouren van het 
fundament te leggen. Met donaties 

konden ze vervolgens met de stalen 
spanten en het dak beginnen. 

Het ging langzaam. Het werven van 
donateurs voor dit doel is een grote 
uitdaging en vergt strijd en een 
lange adem. Toch bouwen ze door 
in vertrouwen dat dit godshuis er zal 
komen. Stukje voor stukje en steen 
voor steen. 

Gebed verhoord
Zondagmorgen 9 mei 2022 in het 
Zambiaanse Nyanje. De mensen 
drommen zoals iedere zondag samen. 
Dominee Gabriel neemt het woord. 
Hij heeft het de dag ervoor nog maar 
net gehoord en hij kan niet wachten 
om het bericht door te geven aan zijn 
gemeente. Even later is er een luid 
gejuich en lofzang klinkt door Nyanje! 
Wat hoorden ze van hun dominee? 
Er is via Imena Foundation een grote 
donatie binnengekomen. Zo groot dat 
de volgende fase van de bouw door 
kan gaan! Hun gebed is verhoord, een 
droom wordt werkelijkheid. 

Dominee Gabriel schrijft zijn reactie: 
“Dit is geweldig, fantastisch nieuws, 
het is een wonder. Enorm bedankt 

Luid gejuich en lofzang klinkt 
door Nyanje

Steen voor steen bouwt de gemeente haar kerk

voor deze hulp om een droom waar 
te maken. Moge God jullie rijkelijk 
zegenen.” Ze bouwen door daar in 
Nyanje, tot die zondagmorgen komt 
dat die grote kerk alle kerkgangers 
volledig onderdak biedt.

Een nieuwe thuisbasis 
voor Imena Foundation

Het kantoor van Imena Foundation 
bevond zich in de afgelopen jaren op 
verschillende locaties van ‘thuis aan 
de keukentafel’ tot in kantoren op 
bedrijventerreinen in Drachten. Dat 
was fi jn en functioneel, hoewel Imena 
Foundation wel buiten het concrete 
gezichtsveld bleef. 

Imena betekent ‘droom’. En dat 
is precies wat Margriet de Wilde – 
grondlegger van Imena Foundation 
- kreeg: een droom. Zij droomde 
van een ruimte waar naast plek voor 
kantooractiviteiten ook plek was voor 
een cadeauwinkel met artikelen 
gemaakt in Afrika. 

Op dit moment is die droom zich aan 
het ontwikkelen, want binnenkort zal 
Imena Foundation verhuizen naar een 
pand aan de Handwerkerszijde 35 in 
Drachten. Een nieuwe thuisbasis niet 
alleen voor kantoorwerk, maar ook 
de winkelplannen kunnen zich hier 
ontvouwen. Wat een mogelijkheden 
zal dit bieden. Zichtbaar en uitnodigend 
aanwezig met een warm welkom voor 
ieder die langskomt: Thuis bij Imena!




