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Mooi werk!
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STB-achterban en bestuur in actie
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veral in Nederland gebeuren mooie dingen die het werk op de Tanzaniaanse missieposten Kilangala en Kantembo financieel ondersteunen. Daar zijn we als STB en ZZg
heel blij mee en we werken er ook graag aan mee, door informatie te geven, foto’s
aan te leveren of een presentatie te houden.
Zo verkocht de Protestantse Gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel voor de 40-dagentijd een zelf ontworpen kalenderboekje rond het thema 'ik zorg voor jou'. De opbrengst
van maar liefst € 960 mochten Pytsje Kampen en Anneke Witteveen in ontvangst nemen en
natuurlijk vertelden zij bij die gelegenheid over Kilangala/Kantembo. De Bethlehemkerk in
Delft organiseert dit najaar een bazaar, maar besteedde nu al in een kerkdienst aandacht aan
het werk in Kilangala. Douwe van Barneveld kwam erover vertellen en e.e.a resulteerde in
een gulle gift van € 600 van een geïnspireerde kerkganger.

Regelmatig horen we over verjaardagsacties waarbij in plaats van een cadeau een gift gevraagd wordt voor Kilangala/Kantembo. Drie vrienden vierden hun verjaardag samen, met als
gevolg een prachtige gift van € 600 voor het kinderhuis. Naar een mevrouw die binnenkort
70 jaar wordt stuurden we ter ondersteuning van haar verjaardagactie een fotoblad over het
Kinderhuis.
Helemaal nieuw is de gemeentereis van de PKN-kerk uit Middenbeemster. 14 kerkleden reizen samen naar Tanzania en gaan o.a. overnachten in Kilangala. Ze willen met eigen ogen de
missiepost zien en in het bijzonder de school die bijna afgebouwd is. Voor Kilangala is het een
mooie oefening; als het ontvangen van deze groep toeristen een succes wordt dan kunnen ze
het toerisme-concept verder ontwikkelen en er inkomsten mee verdienen voor de missiepost.
In It Heidenskip heeft Pytsje tegenover Koaidyk 6 haar koffietafel voor fietsers en wandelaars
weer ingericht, zoals altijd ten bate van de beide missieposten. Het levert elk jaar weer een
mooi bedrag op.
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"Dit is werk vanuit je hart"
Een praatje met dokter Audifas Chambanenje

H
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ij is de enige dokter in het kleine ziekenhuis van Kilangala.
Dat betekent dat hij eigenlijk altijd dienst heeft, want voor
elk noodgeval wordt hij opgeroepen. Meer dokters in dienst
nemen is een probleem. Er zijn te weinig dokters in het land en die
er zijn willen niet werken tegen het geringe salaris dat de Kilangala
missiepost kan bieden. Dokter Audifas is 49 en is een echte 'mission
man'. Hij werkt al sinds 1994 in Kilangala.
"Ik houd van dit werk", zegt hij, "ook al is er weinig salaris".
Het liefst helpt hij kinderen en zwangere vrouwen.

"Als ik mensen zie lijden, dan voelt dat niet goed."
Het kleine ziekenhuis in Kilangala helpt alle patiënten die er binnenstappen, of ze nu betalen
kunnen of niet. In zeven weken tijd, in de rustige 'Droge Tijd', kwamen 449 patiënten langs,
waarvan er 324 konden betalen voor hun behandeling of medicijnen en 125 niet. Dat betekent dat ruim één op elke drie patiënten op kosten van de missiepost medische zorg krijgt!
In Kilangala zeggen ze dat dit onderdeel van de Missiepost samengaat met het evangelisatiewerk. Beide gaat het immers om de gezondheid van mensen, de een de lichamelijke, de
ander de geestelijke gezondheid. "Mensen kunnen geen bijbeluitleg ontvangen terwijl ze
dood liggen te gaan aan malaria."
Dokter Audifas vertelt over een
patiënt die al langer dan een jaar
erg aan het hoesten was. De man
zocht hulp bij een toverdokter,
maar dat hielp niet (natuurlijk
niet, denken wij dan). De toverdokter stuurde hem door naar Audifas en die ontdekte dankzij de
tests die het ziekenhuis kan afnemen dat de man open tuberculose had! Gelukkig bleek geen van
zijn familieleden besmet, maar
de man zelf heeft het helaas niet
overleefd.
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Evangelisatie in de gevangenis
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at vanuit Kilangala en Kantembo gewerkt wordt aan evangelisatie zal u vast bekend
zijn. Het krantje Nuru, de Jezusfilms, de godsdienstlessen op scholen in de buurt; we
schreven er al vaker over. Maar dat Aron Siame, de zoon van Moses, naar gevangenissen
gaat om met gevangenen te spreken en kleine bijbels te overhandigen is nieuw. Aron kreeg
2000 van die bijbels (alleen Nieuwe Testament) van de Gideons in Tanzania en zet ze in om
onder andere deze doelgroep te bereiken met het evangelie. Ook weet hij andere jonge
bevlogen mensen te betrekken bij dit nieuwe zendingswerk. Dat het ook nog helpt om de
printkosten van de Nuru te drukken is mooi meegenomen.

Plannen in Kilangala
Over de toekomst wordt in Kilangala al druk nagedacht. Er
zijn plannen over de opvolging van Moses, de manager, die
in 2021 zich wil terugtrekken. Zijn oudste zoon Aron lijkt
het meest geschikt als opvolger en heeft ook een groot
hart voor het missiewerk.
Een tweede dokter is zeer gewenst, maar moet het een
gepensioneerde arts worden of een jonge jongen die eerst
een opleiding van twee of vier jaar moet volgen?
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Film-happenings
Over de 'cinema-tours' schreef Crispin Sanane dat die zich uitstrekken tot ver in de regio. De
verste tot wel 250 km, een andere tot 130 km. Enkele pastors reizen dan met een auto en
een filmprojector naar diverse dorpen. Daar vertonen ze, na toestemming van dorpsoudsten
en lokale kerkleiders, in de kerk of open lucht een Jezus-film op een groot doek. Het is een
happening die veel mensen aantrekt. Niet alleen christenen, ook moslims komen kijken en
de mensen vinden het geweldig. Evangelisatiewerk gebeurt ook per fiets, tot een afstand van
80 km. Maar dan zonder film.

Kinderhuis Kilangala
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egentien kinderen wonen op dit moment in het Kinderhuis in Kilangala. Daaronder de
albino tweeling Stella en Gustave, die niet terug kunnen naar huis omdat hun leven
dan gevaar loopt.
De tweeling heeft te kampen met gezondheidsproblemen die samenhangen met hun albinisme: slechtziendheid (Gustave is bijna blind, Stella ziet iets beter) en huidproblemen (verbranding, schilfering, nare plekken). Ook daar heeft Gustave veel meer last van dan Stella.
Stella zal waarschijnlijk naar de kleuterschool gaan. Dat wordt een uitdaging voor de leerkracht, zo’n slechtziende leerling in de groep...
Wel grappig: Stella houdt er niet van om alleen naar het toilet te gaan (zo’n gat in de grond),
omdat ze bang is op de rand te staan. Nu leren ze haar dus om een moderne wc te gebruiken.

Gustave

Stella

Rafaël

Nieuwbouw
Er wordt sinds kort gewerkt aan een nieuw onderkomen voor het kinderhuis. Door een aardbeving waren enkele potentieel gevaarlijke scheuren in de muren ontstaan. De Kilangala
Missie heeft zelf een donor gevonden die het nieuwe gebouw helpt financieren, ICCM International. Fantastisch! Vermoedelijk zullen STB en ZZg ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld
bij de inrichting van het gebouw.
Triest
Eind 2016 berichtten we u over de opname van baby Rafael in het Kinderhuis. Drie maanden
oud, krijsend, klein, mager en ondervoed door langdurige diarree. Zijn moeder overleden,
zijn oma niet in staat de juiste zorg te bieden met nóg vijf kleinkinderen onder haar hoede.
De goede zorg en voeding in het kinderhuis hielpen en het kind groeide ook, maar bleef zwak.
Medische zorg en onderzoek, in Kilangala en in het ziekenhuis in de stad, kon geen uitkomst
bieden en in het voorjaar van 2017 overleed de kleine Rafael. Hij werd maar zeven maanden
oud. We gedenken hem met zijn foto.
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Genade-studenten bij het VTC
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race students, zo noemde het hoofd van het Vaktrainingscentrum in Kilangala de tien
studenten uit zeer arme families in de regio die gesponsord door het ZZg in het afgelopen jaar een vakcursus volgden. En genade is het voor die tien jongeren die totaal
geen vooruitzichten hadden. Over Lucy schreven we u vorige zomer al en dat zij heel veel
heeft geleerd in dat ene jaar is duidelijk: op de foto poseert ze trots in een zelfgenaaide jurk!
De vakdocenten aan het VTC vroegen om verlenging van de grace-opleidingen, zodat de jongeren echt genoeg vaardigheden hebben geleerd om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan.
Een prima idee, en dus volgt Lucy nog een jaar lessen in Kilangala. Eind december hoopt ze
te slagen en een mooi getuigschrift mee te krijgen.
Ook de Kilangala Missie zelf sponsort tien jongeren en daarnaast zijn er 26 eerste- en tweedejaarsstudenten die gewoon
schoolgeld betalen. Dat lijkt behoorlijk levensvatbaar en het
VTC heeft zo een nieuwe vorm gevonden om jongeren toch
een vak te leren, buiten de strakke formele overheidseisen
om. Praktische vakkennis en vaardigheid opdoen, daar gaat
het om. Wie nog meer wil kan verder leren bij een formele
VTC-opleiding.
En als u dacht dat die studenten wel een mooi leventje hebben; ze moeten naast hun schoolwerk ook nog op de akker
aan het werk. Daar groeit namelijk hun eten: maïs en bonen.
Van de vier acres VTC-akker verwacht men 30 zakken maïs te
oogsten (2.700 kg). En drie zakken bonen (270 kg). Daar kunnen ze hun buik wel een tijdje mee vullen!
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Verhalen uit Kantembo

Babyhuis
Over het babyhuis schreef Christopher dat er sinds 1997
139 baby’s zijn opgevangen. 110 baby’s waren moederloos
en 29 te vroeg geboren. Na hun verblijf in Kantembo keerden 89 weeskinderen en 20 premature baby’s gezond en
wel terug naar hun families. Eén van die kinderen was Paul
Musa (foto).
Paul werd geboren in 2013 in een klein dorpje, 90 km bij
Kantembo vandaan. Hij was het vijfde kind in het gezin.
Door bloedverlies overleed zijn moeder kort na de bevalling. Nog diezelfde dag bracht de vader de baby naar Kantembo. In het babyhuis verbleef Paul twee jaar. Hij was gezond, op de gebruikelijke kinderziektes na. In 2015 ging hij
terug naar huis. Na twee maanden werd zijn gezondheid steeds slechter, omdat er niemand
op hem lette. Dat zijn vader drie vrouwen heeft zou daarvan wel eens de reden kunnen zijn.
Een tante haalde het jochie weg en nam hem op in haar huis dat in de buurt van Kantembo
staat. Sindsdien geven Christopher en zijn vrouw Magdalena advies en hulp aan de familie.
Nu gaat het weer lekker met Paul en naar verwachting kan hij komend jaar naar school.
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Landbouw
Uit Kantembo kregen we bericht dat de maïs (3 acres) en bonen (4 acres) dit jaar waarschijnlijk minder opbrengst zullen geven dan gebruikelijk. Er is heel veel regen gevallen en
dat heeft geleid tot meer ziekte in de planten. Hetzelfde verhaal horen we uit Kilangala en
ook uit Malawi en Zambia bereikten ons verhalen over langdurig veel neerslag. Christopher
durft geen voorspelling te doen hoe het financieel uit zal pakken want als er weinig aanbod
is gaan de marktprijzen natuurlijk
omhoog.
De diesel-oliepers heeft het afgelopen jaar gezorgd voor goede
inkomsten. Niet alleen betalen
mensen voor het laten persen van
hun zonnebloemzaden, ook kan
Christopher de olieachtige koek
van zaadresten goed verkopen als
veevoer. Van het verdiende geld
zijn nieuw zaaigoed en kunstmest
gekocht en ook wat benodigdheden voor het babyhuis.

Ineke Alberda school

Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u geven voor
een specifiek onderdeel, maak dan zelf een gift over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Maar Stichting Trijntje Beimers
kan ook: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld dan a.u.b. uw postcode en
huisnummer.
ANBI - STB en ZZg hebben de ANBI-status;
uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van
de belasting en uw schenking/erfenis is vrij
van schenkings/erfbelasting
Liever e-mail dan post?
Regel het bij het ZZg (tel. 030-692 7180)
of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief
Meer weten over de missieposten?
Kijk voor informatie, eerdere nieuwsbrieven, foto’s en filmpjes op
www.kilangala.nl
Een presentatie voor uw kerk, school
of koffieochtend?
We doen het graag. Tel. (0514) 521 770.

Contact:
Stg. Trijntje Beimers
Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com
ZZg / Zeister Zendingsgenootschap
Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl
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og even, dan zijn de laatste drie lokalen en de laatste drie leerkrachtwoningen klaar en
kunnen alle kinderen van Kilangala in hun eigen dorp naar school! Dan staat er namelijk
een complete basisschool, van de eerste kleutergroep t/m wat in Tanzania 'Standard 7'
heet, de laatste klas van de lagere school.
Na de afrondende terreinwerkzaamheden (het
speelveld egaliseren, regenstromen vanaf de
berg om de school heen leiden) zal aan het
eind van 2018 de Ineke Alberda Shule a Msingi
echt compleet zijn en dan heeft Kilangala een
school om trots op te zijn. De bedoeling is om
de school in 2019 over te dragen aan de Tanzaniaanse overheid, die dan de zorg voor de lessen en de leerkrachten op zich neemt.
De Stichting ProTanz, het ZZg en de Kilangala
missie kunnen dan terugkijken op een langdurig (vanaf 2008) en succesvol bouwproces, waar
velen aan bijgedragen hebben. De vruchten van
al dat werk komen terecht bij de kinderen van
Kilangala, die zo een betere kans hebben op
een goede schoolloopbaan.

