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Gesterkt
Soms kan het iets heel simpels zijn:
een bemoedigend woordje, een
schouderklopje, een compliment.
Dingen waardoor je je gesterkt
voelt en waarmee je verder kunt.
Misschien gaat het dan nog wel
makkelijker of beter dan daarvoor.
Net zo vaak, echter, liggen de zaken
gecompliceerder. Dan kom je niet
weg met een 'succes hoor' of 'sterkte
ermee'. Dan zijn andere dingen nodig.
Concrete, tastbare hulp in de vorm
van geld of eten. In deze nieuwsbrief
lees je over deze 'andere dingen',
over projecten waardoor met name
kinderen zich gesterkt mogen
weten. Bijvoorbeeld schoolkinderen
in Sierra Leone die zich letterlijk
beter en sterker voelen wanneer
ze op school een lunch krijgen. Of
kinderen in een vluchtelingenkamp in
Malawi die ondanks de erbarmelijke
omstandigheden toch naar de kinderopvang of naar school kunnen gaan.
Zij voelen zich gesterkt. En wij, bij
het ZZg, voelen ons gesterkt door
uw trouwe steun en betrokkenheid.
Hartelijk dank daarvoor!

Sierra Leone

Schoollunches: niet meer
zonder eten in de klas!

N

aar school gaan zonder dat je hebt ontbeten? Voor heel veel kinderen
in Sierra Leone is dit eerder regel dan uitzondering. Hun ouders zijn
arm en eten is er simpelweg niet iedere ochtend. Probeer dan maar
eens bij de les te blijven van acht uur tot half drie, zonder dat je hebt gegeten. De Broedergemeente in Sierra Leone wil graag zorgen dat de kinderen
op school elke dag een schoollunch krijgen. Dat is niet alleen goed voor de
kinderen, maar ook voor een paar vrouwen. Die kunnen een klein inkomen
verdienen door dagelijks te komen koken op school.
Voor € 0,90 per dag, € 17,50 per maand, draagt u al bij aan de lunch die bestaat uit een half kopje rijst met bonen, een paar kleine visjes, wat groente
en de kokende zusters.

Ewald Hunsel,
algemeen secretaris ZZg
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Het Kinderprogramma van het ZZg steunt met € 4.300. Helpt u mee?

P

etra Pinas van de diaconie ziet ze steeds vaker:
kinderen die de dupe zijn van de situatie waarin
ze zitten. Door te weinig of helemaal geen
inkomen, is het soms geen optie dat ze naar school
gaan. Want daarvoor moet schoolgeld worden betaald
en zijn schoolspullen nodig en een schooluniform.
De diaconie schiet te hulp. Voor hun schoolgaande
kinderen krijgen diaconie-cliënten een 'giftcard'
ter waarde van 200 SRD (ong. € 25), voor allerhande
schoolspullen en een schooluniform. Dat lijkt mis-

schien niet veel, 200 SRD,
maar voor kinderen uit
arme gezinnen met vaak
een alleenstaande moeder,
is zo’n giftcard echt een
groot cadeau. Daar kun
je heel wat mee doen!
In 2020 worden zo’n 350
kinderen ondersteund.
Daarnaast betaalt de
diaconie voor 20 jongeren
uit de allerarmste
gezinnen ook schoolgeld,
schoolmaterialen en reiskosten (bus). Het is dus
heel concrete hulp. Een
duidelijk voorbeeld van het evangelie dóen. En het
ZZg doet er graag aan mee. U ook?
Kunt u een of enkele 'giftcards' bijdragen à € 25?

Studeren aan het
Vaktrainingscentrum
Sinds 2002 is er een Vaktrainingscentrum op de missiepost bij
Kilangala. Belangrijk, want wie
een vak heeft geleerd heeft daarmee een kans om geld te verdienen voor zichzelf en de familie.
Sommige studenten komen uit de
buurt en reizen dagelijks op en
neer, maar de meesten wonen te
ver weg en wonen daarom bij het
trainingscentrum.

om haar te laten doorleren. Sinds die
tijd was ze samen met haar moeder
bezig met het maken en verkopen
van lokaal bier. De dorpsleiders
van haar dorp kozen haar uit om
in Kilangala een vak te leren,
omdat ze in de gevarenzone zat,
als jong meisje dat bier verkoopt
en met dronken mannen te maken
heeft. Lucy is intens blij met haar
naaicursus en ze doet het goed.

H

Helpt u Lucy en de andere
studenten verder? Met uw gift
draagt u bij aan een goede
toekomst voor hun.

et VTC biedt drie vakrichtingen aan die twee
jaar duren: timmeren,
metselen en naaien. En ook zijn er
korte cursussen van een jaar. Aan
het eind van hun opleiding krijgen
alle studenten een getuigschrift en
startgereedschap mee (timmerkist/
naaimachine).
Lucy Faru (18) is student aan het Vaktrainingscentrum. Ze woont bij haar
moeder; haar vader overleed vier
jaar geleden. Na het afronden van de
basisschool in 2016 bleef Lucy thuis,
want haar moeder en familie konden
het zich financieel niet veroorloven
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Tanzania
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De financiële nood onder de armen in Suriname is nog
steeds hoog. De diaconie van de Broedergemeente doet
wat ze kan, maar heeft zelf weinig financiële middelen.
Elke maand verstrekt de diaconie een voedselpakket
voor ongeveer 100 ontvangers (alleenstaande moeders
zonder werk, en ouderen). Het gaat om eerste levensbehoeften voor hun gezin (olie, rijst, suiker etc.) en
soms om luiers. Daarnaast maakt de diaconie zich
hard voor het welzijn van kinderen.

Suriname
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Schoolspullen
voor Surinaamse kinderen

Zuid-Afrika

Muzikale zending
Muziek maken kan Zuid-Afrikaanse
jongeren helpen hun leven op orde
te krijgen. Hernhutter blaasmuziek
als heilzame therapie.

A

zelfvertrouwen en willen verder
komen in hun leven. Sommigen gaan
terug naar school, enkelen worden
zelfs professioneel musicus.

Muziek inzetten om jongeren levenslessen te leren, op het rechte pad
en bij de kerk te houden, is dat
ook zending? ‘Natuurlijk!’ zegt
Tyrone Hitzeroth, de inspirator van
het koperblazersproject in ZuidAfrika. Tieners die lekker bezig
zijn met hun trompet zijn minder
geneigd tot negativiteit; ze krijgen

Tyrone en zijn jonge muziekinstructeurs gaan door met lesgeven aan
beginnende brassbands overal in
Zuid-Afrika. Het ZZg steunt hun werk
met een bijdrage van € 3.000 voor
benzine en eten voor onderweg,
plus instrumenten voor de nieuwe
groepen. Blaast u mee?
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l een aantal jaar ondersteunt
het ZZg de inzet van Tyrone
Hitzeroth. Hij leidt jongeren
op tot lid van een Hernhutter
brassband. Tyrone richtte inmiddels
een tiental koperblaasgroepen op
en traint met een aantal jonge
vrijwilligers uit zijn eigen band jonge
muzikanten in Broedergemeenten

overal in Zuid-Afrika. In afgelegen
gebieden en stadswijken leren jonge
trompettisten en trombonisten om
samen te musi-ceren.

Van garage
tot muziekruimte

Suriname

Bij het Jeugdcentrum van de Broedergemeente in Paramaribo kunnen kinderen
en jongeren terecht voor ontspanning en naschoolse activiteiten. Veel van hen
hebben het moeilijk, ze hebben te maken met verwaarlozing en misbruik.
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egelijkertijd ziet Gabriëlle Monkou, directeur van het Jeugdcentrum,
de gedrevenheid van deze jonge mensen om toch iets van hun leven te
maken. Samen evangelische muziek maken is zo’n activiteit die direct
bijdraagt aan het heler maken van jongeren. De lofzang, of zoals het zelf noemen, de worship gaande houden met muziek en zang trekt veel jongeren aan.
Nu is het nodig om de huidige ruimte - een oude garage - om te bouwen tot
een moderne muziekruimte die toekomstbestendig is. Nu oefenen de jongeren
in een oude, deels verrotte garage die op instorten staat. Maar als de boel straks
weer in goede staat is opgeknapt, kan het heel goed dienst doen als prachtige
muziekstudio. En de muziekinstrumenten zijn er al.
Het Jeugdcentrum van de Broedergemeente in Paramaribo organiseert velerlei
activiteiten voor kinderen en jongeren uit de buurt en elders uit de stad.
Bijvoorbeeld de 1 juli-viering, seminars, voorlichtingsbijeenkomsten, filmavonden, sportdagen, kinderactiviteiten, huiswerkbegeleiding, muzieklessen
en gebedsbijeenkomsten. Mooi werk, want zo komen en blijven kinderen en
jongeren in contact met kerk en geloof.
Het ZZg draagt € 10.000 bij voor deze ombouwwerkzaamheden: het vernieuwen
van het dak, vloer, muren, ramen, etc. Geeft u ook voor hun muziek?

www.zzg.nl
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Kind-zijn in een
vluchtelingenkamp

Malawi

Meer dan 40.000 mensen wonen in het afgelegen
vluchtelingenkamp Dzaleka. Ze komen uit Rwanda,
Burundi en op dit moment vooral uit Congo, want elke
dag arriveren er nog nieuwe vluchtelingen.
Velen moesten vluchten voor hun leven en dragen herinneringen met zich mee aan moordpartijen, verkrachtingen en
doodsbedreigingen. In Dzaleka krijgen ze maar minimale
steun van de Malawische overheid en hebben ze bijna geen
toekomstperspectief, want werken buiten het kamp mag
niet. Veel kleine kinderen zijn ondervoed en er zijn te
weinig ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden.
Het ZZg werkt in Dzaleka samen met de Duitse zendingsorganisatie HMH en de Broedergemeente in Malawi. Ondervoede kinderen krijgen pap, en voor kleuters zijn er spelactiviteiten en wat onderwijs. Er wordt geestelijke bijstand geboden en hulp bij traumaverwerking. Er is een
multifunctioneel centrum gebouwd voor deze activiteiten
en vooral bij de kinderprogramma’s loopt het storm. Ook
worden er nieuwe scholen gebouwd in het kamp en wordt
er gewerkt aan meer ruimten voor kinderopvang. Ook is er
een waterpomp geplaatst. Die is voor iedereen van belang,
maar met name ook voor de gezondheid van vooral jonge
kinderen.
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Het Kinderprogramma draagt bij aan dit belangrijke
kinderwerk in het Dzaleka vluchtelingenkamp. Met uw
donatie zorgt u ervoor dat een kind verder komt, ook
in het kamp, en vooral ook gewoon 'kind' kan zijn.

doen

geloven

Sinds 1793

Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZgprojecten die direct ten goede komen aan kinderen:
onderwijs en vakopleidingen, eten en onderdak,
gezondheidszorg en sociaal welzijn. Veel projecten
zijn meerjarig en dankzij het Kinderprogramma
kan het ZZg steun hiervoor garanderen.
Het ZZg werkt samen met partnerorganisaties in
ontwikkelingslanden, meestal via de kerk. Alle
kinderen worden geholpen, zonder onderscheid.
Want ieder kind telt.
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