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ZAMBIA:

Helpt waar hulp het meest nodig is

Wat is de
toekomst voor
een miljoen
weeskinderen?

Nieuwsbrief voor donateurs | N°3 | December 2011 – Maart 2012

Vandaag doe ik een beroep op uw hartverwarmende medeleven,
terwijl ik u over ons werk in Zambia vertel. In dit zeer arme land
in het zuiden van Afrika, zal een miljoen weeskinderen het gevoel
dat alleen familie geeft, nooit ervaren. Het is onze plicht om hen te
helpen, om hen te voorzien van onderdak, voedsel en onderwijs.
We zullen nooit hun ouders kunnen vervangen, maar we kunnen wel proberen om het gevoel
van warmte en liefde, dat zij zo missen, in hun leven te brengen.

D

e afgelopen twee maanden hebben we u verteld
over de situatie in Duk
Payuel, een dorp in Zuid-Soedan.
Het aantal zieke mensen en
ondervoede kinderen die in deze
regio dringend hulp nodig hebben
neemt hard toe. Omdat er slechts
één kliniek in het gebied is, was
het daarom van enorm belang om
deze kliniek snel uit te breiden.

Fijne Kerstdagen voor u en uw gezin.

de
Ik dank u bij voorbaat voor uw steun aan
weeskinderen van Zambia.

inhoud
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Dossier: ons project in
Zambia
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Lees het verhaal
van Brian uit Kenia

De opening van de
uitbreiding van de
kliniek in Soedan.
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Vergeet ons niet in uw
testament: laat hoop
voorleven
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De opening van de
uitbreiding van de kliniek
in Zuid-Soedan!
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Wereld Kinder
Fonds ondersteunt
het Panyandoli
Health Centre in
Oeganda.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.wereldkinderfonds.nl

Toen we de situatie ter plekke
zagen, besloten we een beroep
te doen op al onze donateurs
om geld in te zamelen voor dit
project, om nog voor de kerst
de uitbreiding te realiseren. Een
echte uitdaging voor ons allen!
Zoals altijd reageerde u enthousiast en we zijn dan ook blij
om te kunnen
“Het is
meedelendat
ongeloofwe de b e n o lijk dat we
digde m i d nu in staat
delen hebben
zijn om
ontvangen
voor alle
om zowel de
patiënten
bouw van de
te kunnen
uitbreiding
te realiseren,
zorgen.”

als de kosten voor exploitatie
en medicatie te dekken voor ten
minste de eerste zes maanden!
Zoals u kunt zien op de foto boven,
zijn inmiddels de funderingen,
muren en het dak klaar.
Momenteel wordt er gewerkt aan
de binnenkant. De uitbreiding
van de kliniek biedt ruimte
voor nieuwe operatiekamers,
een ruimte voor het personeel,
goede verkoeverkamers, extra
patiëntenzalen en opslagruimte
voor medicatie. Als alles goed
gaat, kunnen de deuren al binnen
drie weken open!
Een geweldige prestatie die
simpelweg niet mogelijk zou
zijn geweest zonder uw hulp.
Judith Bamuturaki, onze lokale
partner is erg blij en ze wilde
haar blijdschap met u delen:
“Heel erg bedankt. Het is ongelooflijk dat we nu in staat zijn om voor
alle patiënten die naar ons toe
komen kunnen zorgen en hen de
hulp te kunnen geven die zij ze hard
nodig hebben.”

Ik vind uw werk fantastisch en ik wil graag iets
doen wat ook op lange
termijn effect heeft.
Ik denk erover om een
donatie aan Wereld
Kinder Fonds in mijn
testament op te laten
nemen. Is dat mogelijk?
De heer B. de Goede
Uw vrijgevigheid raakt
ons. het is inderdaad
mogelijk om Wereld
Kinder Fonds in uw
testament op te nemen.
Het is een zeer zinvolle
manier ons werk te
steunen; iets en iets waar
u terecht trots op kunt
zijn.
Indien u meer informatie
wilt, kunnen wij u onze
legatenbrochure toesturen of u kunt contact met
mij opnemen.
Yvette Hogetoorn

lezers’brief
lezers’brief

Met Kerstmis voor de deur, verheugt u zich vast, net als ik, op het
samenzijn met familie en vrienden. Juist in deze tijd van het jaar
realiseren we ons nogmaals hoe belangrijk familie is. Familie vervult
onze harten met warmte en liefde, een speciaal gevoel dat alleen
familie kan geven....

lezers’brief

Beste vriend,

Yvette Hogetoorn, office manager,
beantwoordt regelmatig vragen
van onze donateurs over ons
werk en onze fondsenwerving.
Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact met haar
opnemen op 023-5574766,
door te mailen naar
info@wereldkinderfonds.nl of
door te schrijven naar Stichting
Wereld Kinder Fonds,
Siriusdreef 17-27, 2132 WT,
Hoofddorp

lezers’brief

Uw gift
ons werk

Joseph Lam

Uw vragen
beantwoord

lezers’brief

van de schrijver,
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visie

Ons Zambiaanse
programma in één
oogopslag

uitvoering

Zambia:

Toegang tot onderwijs
> We onderwijzen op dit moment
ongeveer 380 kinderen van
kleuterschool tot en met de lagere
school. Zij krijgen de kans om daarna hun opleiding te vervolgen, zodat

Wat biedt de toekomst voor een
miljoen Zambiaanse wezen?

E

en
verontstend
getal:
1.083.000 kinderen in Zambia hebben een of beide
ouders verloren. Dit betekent dat
in dit land in het zuiden van Afrika
bijna een op de vijf kinderen een
wees is.

Zambia
Hoofdstad: Lusaka
Aantal inwoners:
12,935,000
4

Levensverwachting:
46 jaar
Kindersterfte:
141/1000 kinderen
73% van de bevolking
leeft onder de
armoedegrens
Slechts 28% van de
kinderen van 12 tot 18
gaat naar school
Ontwikkelingsindex:
164 (van 182 landen)
Zambia is een van de
armste landen in de
wereld
• Bron: World Health
Organization

1.083.000 kinderen in Zambia
hebben een of beide ouders
verloren.

Deze vreselijke situatie is direct
verbonden met de AIDS-epidemie
die al jaren in Zambia heerst. Deze
vreselijke epidemie berooft vandaag
de dag nog steeds miljoenen mensen van het leven. Met slechts een
levensverwachting van 46 jaar is de
beroepsbevolking drastisch gekrompen. Er is veel armoede, 70% van
de Zambiaanse bevolking leeft van
minder dan een dollar per dag. Deze
benarde situatie wordt steeds erger
door de sterke stijgende voedselprijzen, die weer het gevolg zijn van de
extreme droogte in Oost-Afrika.

ze later een baan kunnen vinden.
De kleine weeskinderen hebben
het zwaar. Naast het trauma dat
is veroorzaakt door de dood van
een of beide ouders, zijn ze over
het algemeen armer en hebben ze
een slechte gezondheid. Als gevolg
daarvan wordt hun groei en ontwikkeling negatief beïnvloed; zij zullen
eerder van school gaan en worden slachtoffers van de meest verschrikkelijke soorten kinderarbeid.
Schoonmaakwerk, slavernij, handenarbeid, mijnbouw, of erger nog,
prostitutie - dit is de onheilspellende
toekomst die weeskinderen in Zambia wacht.
De situatie is bijzonder ernstig, maar
er is nog tijd om iets te doen. We
moeten het mogelijk maken dat
deze kinderen naar school gaan;
het bieden van onderwijs moet onze
prioriteit worden.

Over het algemeen wordt de zorg
voor weeskinderen door familieleden overgenomen. Maar velen
van hen kunnen nauwelijks voor
zichzelf zorgen, laat staan voor hun
verre familie. Vaak zijn het de grootouders die voor hun kleinkinderen
zorgen.
Als er geen familieleden zijn, wordt
het oudste kind hoofd van het gezin,
en is het hun verantwoordelijkheid
om zorg te dragen voor de jongere
kinderen. Het is helaas geen uitzondering dat tien jaar oude jongens
of meisjes zorgen voor hun kleine
broertjes en zusjes zoals kleine
Mambwe op deze foto.

Kleine Naailah houdt haar dagelijkse
maaltijd op school goed vast.
De partner van het Wereld Kinder
Fonds partner in de hoofdstad Lusaka, is gestart met een omvangrijk
programma om te zorgen dat de
wezen die op straat leven verzorgd
worden via een lokale school.
Momenteel kunnen er 380 kinderen
gratis naar school en krijgen zij een
goede lunchmaaltijd. Dit soort hulp
maakt een aanzienlijk financieel
verschil voor hun pleeggezinnen.
Omdat de capaciteit van de school
beperkt is, staan er veel kinderen op de wachtlijst.
‘We hebben onze capaciteit maximaal
benut. Om meer kinderen toe te laten
onder behoorlijke omstandigheden
moeten we de school uitbreiden. Elke
dag staan er nieuwe kinderen voor de
deur, maar ik moet ze terug te sturen
- het is hartverscheurend om niet alle
kinderen te kunnen verwelkomen en
hen te kunnen vertellen dat hun nachtmerrie voorbij is.’ zeggen Beatrice en
Rufus Mukusulo, directeuren van
de Luminary Community school.

Naast meer klaslokalen, willen Beatrice en Rufus ook graag een ander
project verwezenlijken: ‘aan het eind
van elke dag, na schooltijd, gaan veel
weeskinderen terug naar de straat. Als
we hen een dak boven hun hoofd en
een thuis kunnen bieden, zou dat het
meest kostbare geschenk zijn dat we
hen kunnen geven.’
Wilt u overwegen deze kinderen
de warmte van een nieuw thuis te
bieden?

Dagelijks schoolmaaltijden
> De dagelijkse maaltijd die de
kinderen hier eten is meestal het
enige normale voedsel dat ze
krijgen. Op deze manier kunnen
we ondervoeding en schoolverzuim
tegen gaan en de prestaties op
school verbeteren.
Een reddingsboei voor de
weeskinderen op straat
> Meer dan 50% van de kinderen
op onze school zijn wees. Ze leven
op straat en kunnen nauwelijks
voor zichzelf zorgen. Naar school
gaan is hun enige kans op overleven. We willen ons programma
uit breiden door het bouwen van
slaapzalen, zodat de weesjes niet
meer terug hoeven naar het leven
op straat als de school uit is.
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«Mijn naam is Rabson Kaswaya, ik ben 13 jaar oud. Ik woon
samen met mijn oma in Kabanana en ik ben de oudste van
drie kinderen. Mijn grootmoeder werkt onvermoeibaar door
om onze maag te vullen.
Ondanks onze situatie moedigt mijn grootmoeder me altijd
aan om hard te studeren en zegt dat op een dag mijn lijden
tot het verleden zal behoren.
Het was altijd zo verschrikkelijk moeilijk voor ons om genoeg voedsel te vinden. Als
we geluk hadden, aten we om de dag. Sinds ik naar de Luminary School ga, eet ik elke
dag en nu heb ik zelfs geleerd hoe ik moet lezen en schrijven. Mijn leven was een grote
ellende, en zij hebben mij in alles gesteund. Ik ben dankbaar voor de enorme steun van

Mwambe en zijn kleine broertje
Isaac in de straten van Lusaka.

de donateurs...»
Rabson Kaswaya, 13, Kabanana (Zambia)

u

de kinderen

Portret van de kleine
Brian uit Kenia

D

it is Brian Otieno. Hij is
vier en een half jaar oud.
Op de foto staat hij blij
en tevreden. De eerste jaren van
zijn korte leven werden echter
getekend door ondervoeding en
een continu gebrek aan voedsel.
Tegenwoordig is dat niet meer zo.
Toen we Brian voor het eerst ontmoette, was hij slechts vijftien
maanden oud - en op het randje
van de dood. Hij was zo ondervoed;
hij was letterlijk zo dun als een
stokje. Op een ochtend werd hij
door maatschappelijk werkers
gevonden in een sloppenwijk in
Nairobi, in een greppel, terwijl
zijn moeder over hem heen lag...
Gelukkig stond er geen water in
de sloot, waardoor Brian het heeft
gered. Helaas was het te laat voor
zijn moeder.
Het is dankzij donateurs zoals u
dat Brian in ons kindertehuis in

Brian na
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Wereld Kinder Fonds
steunt het Panyandoli
Health Centre in Oeganda

H

et Panyandoli Health
Centre is gevestigd in
een Bweyale, een klein
dorpje aan de westelijke grens
van Oeganda. Het is het enige
gezondheidscentrum in het gebied
en biedt behandelingen aan patiënten uit de omringende regio’s,
van wie velen vele mijhet aantal
len moeten
lopen om er
patienten
te komen.
stijgt, we
moeten dringend zorgen
voor meer
medicijnen

In 2011 was
er een grote
toename van
patiënten,

zozeer zelfs dat we besloten hebben
om onze steun aan het centrum
te vergroten door het leveren
van extra geneesmiddelen. Dankzij deze extra ondersteuning is
het Panyandoli Health Centre in
staat geweest om voor meer dan
1.850 patiënten per maand te
zorgen, malaria te bestrijden, en
luchtweginfecties en huidziekten
te behandelen.
Omdat we een toename in het
aantal patiënten verwachten in
2012, zullen we onze capaciteit
uit moeten breiden om ervoor te
zorgen iedereen de noodzakelijke
medische zorg ontvangt.

helpen

geven

Denk aan Wereld Kinder Fonds in
uw testament: Laat hoop voortleven

Brian voor
Nairobi in Kenia is opgebloeid.
Brian woont samen met achtenzestig wezen en kwetsbare
kinderen. Hij houdt van tekenen
en buiten spelen en leert hard om
letters en cijfers te leren. In de
negentien jaar na de bouw van
ons kindertehuis, zijn duizenden
kinderen gezond opgegroeid en
geïntegreerd in hun gemeenschap.

project

actie

Y

vette Hogetoorn
is office manager
bij Wereld Kinder
Fonds, houdt zich naast de
vragen van donateurs, bezig
met legaten. Ze vertelt hoe
het opnemen van Wereld
Kinder Fonds in uw testament echt iets kan betekenen en legt uit hoe u dat
moet doen.

Waarom een goed doel als het
Wereld Kinder Fonds, opnemen in uw testament?
Tegenwoordig overwegen steeds
meer mensen het opnemen van
een goed doel in hun testament.
Het lijkt of in de huidige, moderne
mensen zoeken naar een manier
waarop hun leven een duurzaam
effect hebben. Ze denken goed na
over de belangrijke vraagstukken
in het leven.
Het opnemen van een gift aan een
goed doel in een testament heeft
een diepere betekenis dan het
maken van een eenmalige donatie. Nalaten laat een onuitwisbare

herinnering achter in het harten
van de begunstigden. U geeft het
leven door via het goede doel. En
omdat er veel verschillende projecten zijn waar het Wereld Kinder Fonds aan werkt, waaraan u
geld kunt nalaten, is het een goed
idee om de tijd te nemen om uw
wensen met ons door te praten.
Als er geen testament is, bepaalt
de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Elk jaar worden
vele duizenden euro’s opgeëist
door de staat, van mensen die zijn
overleden zonder een testament.
Nadenken over uw testament en
over het verschil dat u daarmee
kunt realiseren is daarom de eerste
en meest essentiële stap.

Hoe kunt u een gift nalaten
aan Wereld Kinder Fonds in
uw testament?
Voor het maken van een testament moet u naar een notaris.
Er zijn drie belangrijke manieren om Wereld Kinder Fonds
op te nemen in uw testament:
Erfstelling: U kunt Wereld
Kinder Fonds benoemen tot
erfgenaam. In dat geval deelt
Wereld Kinder Fonds voor een
zelfde percentage als uw eventuele kinderen of andere erfgenamen mee in uw nalatenschap.
Legaat: Als u besluit om een vastgesteld bedrag van uw vermogen
aan Wereld Kinder Fonds na te la-

ten, dan ontvangt Wereld Kinder
Fonds een zogenaamd legaat. Het
is ook mogelijk om een voorwerp
van waarde te legateren.
Fonds op naam: Wilt u dat uw
erfstelling of legaat concreet
wordt besteed aan een specifiek
project, dan kunt u overwegen
een fonds op naam op te richten.
U bepaalt dan zelf de naam, de
doelstelling en de looptijd. Uw
notaris kan u meer vertellen over
de mogelijkheden en voorwaarden. Met Wereld Kinder Fonds
kunt u overleggen over het project of de specifieke projecten die
u wilt steunen.
Nalaten laat
een onuitwisbare
herinnering achter
in de harten van de
begunstigden.

Hoe wilt u herinnerd worden?
Door het maken van een codicil
kunt u ervoor zorgen dat uw dierbaren weten wat uw persoonlijke
wensen zijn. Met een codicil kunt
u geen geldbedragen nalaten, maar
wel bepalen wie bijvoorbeeld welke
sieraden of meubels krijgt. U kunt
hier ook in vermelden hoe uw
uitvaart eruit moet zien. U kunt
bijvoorbeeld aangeven dat u, in
plaats van bloemen, mensen wilt
vragen een gift te geven aan het
Wereld Kinder Fonds ter nagedachtenis aan u.

Wij horen graag van u. Wilt u meer informatie of wilt u informatie ontvangen over het maken van
uw testament, vul dan het formulier op de achterzijde van deze nieuwsbrief in en stuur het naar
ons op of neem telefonisch contact op met Yvette Hogetoorn, telefoonnummer 023-5574766
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Laat de kinderen het levende bewijs
zijn van uw diepste verlangen.
>

Vraag uw gratis brochure Nalaten vandaag aan, vertrouwelijk.
Ja, ik wil graag informatie over nalatenschappen ....

Naam:
Postcode:

H1112

Door het opnemen van het Wereld Kinder Fonds in uw testament, biedt u kinderen de kans op
een betere toekomst. Hun leven wordt zo een blijvende getuigenis van uw diepste verlangen.

Adres:
Woonplaats:

Tel:

Email:

Uw contactpersoon bij het Wereld Kinder Fonds is Yvette Hogetoorn, zij neemt graag
persoonlijk contact met u op.
Ja, ik wil graag dat Yvette contact met mij opneemt, bij voorkeur op de volgende tijden:

Yvette Hogetoorn - 023 557 47 66 - info@wereldkinderfonds.nl

Gelieve dit formulier te sturen
naar: Stichting Wereld Kinder
Fonds, Siriusdreef 17-27,
2132 WT Hoofddorp.
Tel: 023-5574766 of email:
info@wereldkinderfonds.nl.

