Nieuwsbrief
Kilangala/Kantembo
missiepost
Diploma-uitreiking
VTC Kilangala.

2019 - nr. 1

Gediplomeerd!
Foto: Kilangala-missie

Gediplomeerd!
Foto: Kilangala-missie

W

e schreven er al over in het vorige nummer: de 26 jongeren die hun tweejarige
vakopleiding aan het Vaktrainingscentrum met succes afgerond hebben. Nu hebben
we ook foto’s, waaronder die op de voorpagina. Hierboven ziet u zes nieuwe naaisters, twaalf metselaars, zes timmerlieden en twee elektriciens. Ze staan te trappelen om
hun opgedane vakkennis in de praktijk te gaan brengen. Met dank aan kerken in Damwald en
St.-Jacobi-parochie!

STB actief
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R

egelmatig zijn in Friesland onze STB-bestuursleden op pad om het verhaal van Trijntje
Beimers en de missieposten te vertellen. Onlangs nog bij vrouwenverenigingen in Stavoren en Sneek, bij een ouderengroep in Koudum en in een verzorgingshuis in St.-Annaparochie. Ze doen het graag, laten u in een indrukwekkende film de mensen van de missieposten ontmoeten en delen met u hun eigen ervaringen met het Afrikaanse leven. De klinkende
munt die dit oplevert komt natuurlijk ten goede aan het werk van de missieposten. Ook
twee koren treden graag op voor STB: het Ursulakoor
uit Workum en het Christelijk Bildts mannenkoor.
In de komende tijd kunt u de Stichting Trijntje Beimers tegenkomen in Workum, op 10 april in de bibliotheek en op 28 april in de tentkerkdienst. Bent u enthousiast over de missieposten van Trijntje Beimers
en wilt u daarvoor een mooie actie op touw zetten,
neem dan contact op. Zie de achterpagina.

Groene velden

D

e akkers van Kilangala laten dit jaar
een variatie aan gewassen zien. Dat
is niet alleen mooi om naar te kijken
maar ook goed vanwege het oogpunt van risicospreiding. Als de ene oogst mislukt dan
is er misschien een ander gewas dat het wel
goed doet. Landbouw is door weersinvloeden, ziektes en plagen nou eenmaal een onzekere inkomstenbron. Wat ze verbouwen?
Maïs (7½ acres), bonen (10 ac.), zonnebloemen (9 ac.) en tarwe (3 ac.). Een acre is
0,4 hectare. De landbouwers lieten ons weten dat de bonen er erg goed bijstaan. Ze
verwachten meer dan 25 zakken te oogsten.
Laten we het hopen!

Ook is 6 kilo koffiezaad gezaaid, om in november uit te planten op 5 acres. De bedoeling is dat lokale boeren ook gaan deelnemen aan de koffiegroep en daarmee hun
inkomen vergroten.

maïs

bonen

koffie

eucalyptus
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Koffie. Bijna 1.000 jonge koffieplantjes zijn
uitgeplant en 881 daarvan doen het goed.

Eucalyptus. Nieuw is dat de missiepost bomen plant, te weten twee soorten eucalyptus (rood en grijs). Die groeit snel en levert
na tien jaar goed timmerhout op, met een
marktwaarde van nu € 37,50 per boom. Wel
4.500 jonge boompjes werden in de grond
gezet, maar 2/3 daarvan is inmiddels opgevreten door loslopende koeien en geiten
van dorpelingen. Of dat te voorzien geweest
was? Misschien wel, het is in elk geval niet
voorkomen. Een leerpuntje. Want men wil
weer nieuwe boompjes planten….
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Niet alleen baby’s
Een vrolijk plaatje uit het kinderhuis van Kilangala. Daar wonen nu dertien kinderen,
vier meisjes en negen jongens. Het zijn echt niet allemaal baby’s. Zeker zes kinderen
gaan al naar school. Zij hebben geen familie om naar terug te keren; zij zijn wees.

D

e albino tweeling Stella en Gustave
kent u al. Ze zijn inmiddels zes jaar
oud. Stella zit in haar tweede kleuterjaar en Gustave gaat net beginnen met
school. Asante, nu een jochie van vijf, heeft
in 2015 als pasgeboren baby al in de nieuws-

brief gestaan, toen hij gered was uit een
beerput. Hij zit ook in de tweede kleuterklas en doet het goed. Alleen gaf onlangs
zijn linkeroog problemen, waarschijnlijk
vanwege de worminfectie die hij opliep in
de beerput. Het is de vraag of Asante met
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Moses

Elizabeth

Tumaini

dat oog echt goed zal kunnen kijken, maar
de dokters hebben ‘m voorlopig kunnen helpen met medicijnen.
Dan hebben we Elizabeth (14) en Tumaini,
die allebei in de hoogste klas van de lagere school zitten. Lekkere pubers inmiddels.
Elizabeth helpt vaak in het kinderhuis, geeft
de baby’s pap en schone luiers. Tumaini is
een echte deugniet, maar hij helpt ook
graag. Hij verzamelt brandhout voor het
kinderhuis en verbouwt maïs. En hij houdt
van leren.
De oudste wees is Moses, een vondeling die
inmiddels 18 is en in december 2018 zijn
diploma elektricien haalde aan het Vaktrainingscentrum in Kilangala. Nu is hij op
zoek naar elektriciteitsklussen en daarnaast
werkt hij in zijn moestuin en hoedt hij zijn
geit.

Asante

Nieuwe baby
Onlangs kwam er bij het Kinderhuis een
nieuwe baby binnen, een drie weken oud
meisje uit Kipande, 2 km verderop. Haar
moeder is overleden.
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Nieuwbouw
Het nieuwe kinderhuis dat in aanbouw is
vordert gestaag. De muren zijn nu gereed
en het hout voor de dakspanten en deuren
is gekocht. Wordt vervolgd.

De buitenspeelplaats van het kinderhuis

Gustave
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Stella

Fondsenwerving
in Kantembo

C

hristopher Mganga, de manager van
Kantembo, kent een paar lokale
weldoeners die vorig jaar een heuse
fondsenwervingsparty organiseerden voor
het babyhuis. Dit echtpaar woont 15 km verderop, in een kleine stad. Hij is onderwijzer
en zij is een kleine businessvrouw. Het is beslist geen rijke familie, gewoon middenklasse. Meneer en mevrouw Mwansasu zijn al
meerdere keren in het babyhuis op bezoek
geweest en telkens brachten ze nuttige geschenken mee zoals zeep, olie, zout, suiker,
rijst en body lotion.

uit om op een zondag voor een fondsenwervingsparty naar Kantembo te komen. En die
kwamen: boeren, kleine middenstanders,
leraren, dokters en dominees uit diverse
dorpen en steden in de buurt. Er was een
kerkdienst, met koren uit verschillende dorpen. Er was eten, natuurlijk, en iedereen
nam geschenken mee voor het kinderhuis,
in natura of geld."
De familie Mwansasu staat model voor lokale mensen die onder de indruk zijn van het
goede werk in Kantembo. "Het vertelt ons,"
zo schrijft Christopher, "dat je niet rijk hoeft
te zijn om iets weg te geven aan een weeskind, een oudere of iemand in nood. Het
vraagt alleen een 'speciaal hart'." De Mwansasu’s, die beiden een bescheiden inkomen
hebben, besloten een stukje daarvan te
delen met de weeskinderen in het babyhuis
van Kantembo. "Rijke mensen rondom Kantembo kijken niet naar deze kinderen om,
maar zij, gewone mensen, wel. Daarom bidden wij in Kantembo dat God de activiteiten
van de familie Mwansasu zegent. En ook de
mensen in Nederland die betrokken zijn bij
ons babyhuis."
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Christopher vertelt: "Het zijn christenen
die geraakt zijn door het goede werk in het
kinderhuis. Daarom nodigden ze anderen
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Nieuw schooljaar in het VTC

H

Foto's: VTC Kilangala Missie

et nieuwe schooljaar in het Vaktrainingscentrum (VTC) in Kilangala is in
januari van start gegaan. 45 studenten zijn er in totaal, 29 eerstejaars en 16
tweedejaars. Onder de eerstejaars zijn 14
betalende studenten en 15 Grace students,
dat wil zeggen jongeren die gekozen zijn uit
de armste gezinnen in de regio en die gratis
een tweejarige vakopleiding mogen volgen,
gefinancierd door het ZZg (10) en de missiepost zelf (5).
Twee van die nieuwe Grace students stellen we graag aan u voor: Lucy Falu en Ignas
Ndasi. U ziet ze op de foto. Lucy is 18 jaar
en komt uit een gezin met zes kinderen.
Haar ouders zijn gescheiden. In 2016 kwam
ze van de lagere school, maar zonder mogelijkheden om verder te leren. Nu dus wel:
ze volgt de opleiding Naaien en Ontwerpen.
Lucy heeft beloofd hard te zullen werken
en in twee jaar haar opleiding te voltooien.
We wensen haar alle succes!

toen, want zijn ouders konden de schoolkosten absoluut niet opbrengen. Ignas
kreeg gezondheidsproblemen en moest geopereerd worden. Dat betekende het eind
van zijn schoolopleiding en sindsdien zat
hij thuis. Zijn zus kwam hem vertellen dat
het dorpshoofd hem had uitgekozen voor de
Grace-opleiding. Hij was er dolblij mee en
zei: "Ik dacht dat ik droomde. Dat ik deze
kans krijg! Ik zag geen uitweg meer toen ik
van school moest. Nu leer ik metselen en
stenen maken. Dank u zeer dat ik deze kans
krijg!"

Ignas is 19 en zat twee jaar geleden in de
tweede klas van de middelbare school. Een
paar mensen uit zijn dorp sponsorden hem
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Blij met het ziekenhuis!

Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u een specifiek
onderdeel steunen, 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. Of Stichting Trijntje Beimers: 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, foto’s en filmpjes
op www.kilangala.nl
Een presentatie voor uw kerk, school
of koffieochtend?
We doen het graag. Info: (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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D

e foto is wat onscherp, maar het beeld
is duidelijk: hier zit een vermoeide
maar trotse moeder met haar pasgeboren baby. In het kleine ziekenhuis van
Kilangala is dat een alledaags tafereel. Per
jaar worden daar ongeveer 600 kinderen ter
wereld gebracht. Het is een van de top 10
activiteiten, en een erg belangrijke. Want
niet alle bevallingen verlopen goed en in ongeveer een kwart van de gevallen is de hulp en
expertise van het medisch team in Kilangala nodig om moeder en kind er doorheen te helpen.
Afgelopen half jaar waren er 305 bevallingen, waarvan er 222 normaal verliepen. De andere
83 gaven complicaties, maar dr. Audifas en zijn medewerkers wisten met hun beperkte middelen de meeste toch tot een goed einde te brengen; in totaal kwamen 293 kinderen levend
ter wereld. De vrouw op de foto is met de ambulance naar Kilangala gehaald, waar haar baby
gezond ter wereld kwam.
De dorpsgemeenschappen in de regio worden geacht bij te dragen aan de brandstof voor de
ambulance. Die boodschap wordt vanuit de missiepost overgebracht, maar het werkt nog niet
echt. Het belang van de ambulance is voor iedereen duidelijk, maar het organiseren van een
dorpsspaarpotje daarvoor is een lastige opgave in een straatarm gebied.

