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Toekomst
Het bekende gezegde luidt: “wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst”. Een
zin die misschien wel te pas en te
onpas wordt gebruikt. Laten we het
eens concretiseren: Janeth, Sajen,
Alfred, Raphael en Igantius uit
Tanzania volgen een (vak)opleiding
en werken aan een betere toekomst
voor zichzelf en hun familie. In het
binnenland van Suriname gaan steeds
meer peuters naar de peuterschool,
om zo het Nederlands machtig te
worden. Straks starten zij zonder
achterstand op de kleuterschool. En
op Star Mountain in Ramallah in de
Palestijnse Gebieden worden ongeveer
185 kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking met veel
liefde en aandacht opgevangen door
professionele medewerkers. Zo kunnen
zij echt tot hun recht komen en op een
zinvolle manier invulling geven aan hun
leven. Dankzij uw trouwe en onmisbare
steun als donateur van het ZZg
Kinderprogramma is dit alles mogelijk.
Namens al die kinderen: veel dank!
Ewald Hunsel,
algemeen secretaris ZZg
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Tanzania

Talentvolle studenten
komen hogerop

V

ijf veelbelovende jongeren uit Rukwa volgen een middelbare of hogere
beroepsopleiding in Tanzania. Dit project loopt via missionaris Knud
Knudsen van de Deense Broedergemeente. Voor middelbaar- en
hogeronderwijs moeten studenten schoolgeld betalen en juist voor jongeren
uit arme gezinnen is dit een obstakel. Knud Knudsen zet zich in om zoveel
mogelijk leerlingen uit het Rukwagebied naar school te laten gaan.
Het gaat dus om vijf Tanzaniaanse jongeren die gemiddeld e 700 moeten
betalen aan schoolgeld, internaat en reiskosten. Het ZZg vindt het altijd de
moeite waard om jongeren, die de capaciteit en inzet hebben om verder te
leren, te ondersteunen als zij zelf niet de financiële mogelijkheden hebben.
Ook is dit project een goed voorbeeld van samenwerking met een collegazendingsorganisatie. Knud Knudsen informeert het ZZg over de voortgang
van de opleiding van de betrokken jongeren.
Janeth Makungu (inmiddels als onderwijzeres afgestudeerd), Sajen Msagala
(Technische Universiteit), Alfred Sailanga (Universiteit leraar geschiedenis
en aardrijkskunde), Raphael Kanoni (Universiteit leraar taal en literatuur)
en Ignatius Mkonga (Universiteit Handel en Ondernemerschap) zijn zeer
talentvol en krijgen via de Deense Broedergemeente en het Kinderprogramma
van het ZZg alle kans om hogerop te komen. Zo betaalt het ZZg de aan
school gerelateerde kosten, de Deense Broedergemeente de kosten voor het
levensonderhoud, de verdeling is fifty-fifty. Mooi verdeeld!
Via uw steun geeft u deze talenten een duwtje in de rug! Heel hartelijk dank!

Voorschoolse educatie
voorkomt achterstanden

Suriname

De Voorschoolse Educatie Brokopondo en Boven-Suriname
is actief om peuters tussen 2 en 4 jaar spelenderwijs Nederlands en basisvaardigheden te leren, zodat deze kinderen een
goede start maken op de basisschool. Zij begrijpen de leidster,
in tegenstelling tot kinderen die alleen hun eigen taal spreken
en daardoor op achterstand staan.

Star Mountain is een speciaal project
van de wereldwijde Broedergemeente:
alle provincies en zendingsorganisaties
wereldwijd hebben de handen ineengeslagen om kinderen en jongeren met
een beperking daadkrachtig te helpen.

H

et trainingscentrum biedt
intensieve en brede zorg,
binnen en buiten de
instelling, aan zo’n 185 kinderen en
jongeren met verstandelijke en soms
ook fysieke beperkingen. Het tehuis
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van peuters wordt gestimuleerd. Op dit moment zijn
er vier dorpen in Brokopondo en vier in het BovenSurinamegebied die aan het project deelnemen. Het
ZZg springt in dit programma bij en betaalt een deel van
de kosten, zoals educatiematerialen, vergoedingen en
trainingen voor de leidsters. Alles gericht om kansen van
kinderen in achterstandsposities te vergroten.

Palestijnse Gebieden
heeft te maken met hoge uitgaven.
Denk maar aan personeelskosten
vanwege de intensieve zorg die deze
doelgroep nodig heeft. Voor een groot
deel is Star Mountain afhankelijk van
buitenlandse donororganisaties. Een
krachtige financiële buffer zou dan
ook zeer welkom zijn.
Star Mountain heeft diverse
programma’s ontwikkeld om de
nodige zorg te kunnen bieden:
een peuter/kleutergroep voor
kinderen van 3 maanden tot 6
jaar; een schoolprogramma voor
kinderen van 6 tot 14 jaar; een
beroepsvoorbereidend programma
voor cliënten van 14 tot 45 jaar; een
outreach-programma om gezinnen te
begeleiden; fysiotherapie, logopedie
en psychosociale steun. Kortom: een
breed hulpverleningspakket.
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Trainingscentrum in
Ramallah
biedt
kinderen
toekomst
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D

e schooltaal, het Nederlands, wordt thuis en de
directe omgeving niet of heel weinig gesproken.
Wanneer deze kinderen op vierjarige leeftijd
verplicht naar school moeten, worden zij geconfronteerd
met een taalbarrière en een taalachterstand. Lage cijfers
voor lezen en een hoog percentage zittenblijvers in het
derde leerjaar zijn de gevolgen. Met het voorschoolse
educatieproject wil de Stichting Marronage een bijdrage
leveren om de genoemde achterstanden te minimaliseren.
Het project is levensvatbaar, maar de financiële
duurzaamheid dient wel verhoogd te worden. Zo zijn de
ouderbijdragen flink omhoog gegaan en zijn de lonen door
de overheid opnieuw vastgesteld.
Het voorschoolse project is een voortzetting van een
bestaande activiteit van de Stichting Marronage, waarbij
volgens een pedagogisch plan de brede ontwikkeling

Het tehuis in Ramallah is een oase
van rust in de Palestijnse Gebieden.
Maar zorgen zijn er zeker. Veel ouders
kunnen de kosten niet of onvoldoende
betalen, maar zij dragen wel bij met
hun werk op het land of als vrijwilliger
in de groep. Oud-leerlingen, die werk
hebben, vullen het gezinsinkomen
aan. Via het Kinderprogramma kan
Star Mountain een lichtpuntje zijn
voor kwetsbare jongeren.

Zanzibar

Kinderen uit christelijke en
moslimgezinnen samen op de zondagsschool

D

e kleine Broedergemeente
op Zanzibar zou je misschien
kunnen zien als een vreemd
eend in de bijt: op een eiland waar
99% van de inwoners moslim is,
wil de Broedergemeente met deze
zondagsschool juist focussen op het
christelijke geloof. De kerk vindt
het belangrijk dat de zondagsschool
ruimte biedt voor kinderen
uit christelijke gezinnen, maar
moslimkinderen zijn even welkom.
In 2018 is de Broedergemeente
op Zanzibar begonnen met de
zondagsschool in ruimten van de
Herrnhuter Academy School op het
platteland van Mwere. De doelgroep

is kinderen in de kleuter- en
basisschoolleeftijd in de regio. Het
programma biedt hun Bijbelverhalen,
liedjes, spelletjes en speciale
activiteiten, zoals excursies. Tijdens
elke zondagsschoolbijeenkomst
krijgen de deelnemers een maaltijd
en eenmalig een kinderbijbel in
het Swahili. Aanvankelijk rekenden
de organisatoren op 50 kinderen,
maar inmiddels barst de school
uit zijn voegen. Ook steeds meer
moslimkinderen schuiven aan en
komen zo met het evangelie in
aanraking. Voor de kinderen uit
christelijke gezinnen is een goede
geloofsopvoeding van grote waarde,
waarbij ze niet alleen kennis opdoen

over het christelijke geloof, maar ook
kennismaken met de verschillen én de
overeenkomsten van het geloof van de
moslims om hen heen.
Er is geld nodig voor bijbels,
lesmateriaal, voedsel, reiskosten,
medische zorg en sport- en
spelmaterialen. Het is ook de
bedoeling dat een muziekgroepje
maandelijks in tenminste twee
Broedergemeenten zal zingen tijdens
de diensten. Een klein, sympathiek
en concreet project, dat deelnemers
uit verschillende geloofsrichtingen
dichter bij elkaar brengt. Het
Kinderprogramma helpt hen daarbij
een handje.

Kinderhuis Kilangala:
een babyhuis vol liefde
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Evangelieverkondiging aan kinderen
in een omgeving die in overgrote
meerderheid moslim is, is een ware
uitdaging. We hebben het over een
zondagsschoolproject op Zanzibar,
waarbij het gaat om de geestelijke
groei van kinderen en jongeren tot
18 jaar.

Ta n z a n i a

H
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et kinderhuis op de Kilangala missiepost, in de afgelegen zuidwesthoek van
Tanzania, is al 50 jaar een toevluchtsoord voor zuigelingen van wie de moeder is
overleden. Baby’s mogen er blijven tot ze vast voedsel eten, meestal rond de 2½
jaar. Daarna gaan ze terug naar hun familie. Vaak zijn er 15 of nog meer baby’s tegelijk.
Die moeten allemaal gevoed, gewassen, gekleed en verschoond worden. Een hele klus
voor de paar verzorgsters.
Niet elke baby redt het. Sommigen zijn al kwetsbaar mager als ze aankomen, of ziek.
Maar de verzorgsters doen hun best om ook die kinderen te redden. Er is direct contact
met de naastgelegen medische post, waar een dokter en medicijnen beschikbaar zijn.
Maar als maar het even kan, gaan uiteindelijk de meeste baby’s gezond weer terug
naar huis. Honderden baby’s hebben het in de loop van die 50 jaar gered dankzij het
kinderhuis.
Zo en dan komen er mensen langs met gaven in natura (zeep, kleding, suiker) omdat
zijzelf of iemand uit hun familie als baby in het kinderhuis zijn geweest. De families van
de baby’s dragen ook bij, maar niet meer dan een beetje. Koemelk en maïs komen van de
landbouwafdeling van de missiepost. Grote kostenpost zijn de blikken babymelkpoeder,
waarvan de jongste baby’s er elk twee per maand nodig hebben. En het salaris van de
verzorgsters, ook al verdienen die maar € 20 in de maand.
In totaal heeft het Kilangala kinderhuis jaarlijks ongeveer € 7.000 nodig om rond te komen.
Via het Kinderprogramma helpt u mee, met bijv. een maand melkpoeder voor een baby à € 25.
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Kwetsbare kinderen uit
negatieve spiraal halen

Ta n z a n i a

Gestigmatiseerd
Zo’n 9% van de bevolking in Mbeya is geïnfecteerd met
het HIV/Aidsvirus, terwijl het landelijk gemiddelde 5,1%
bedraagt. Kinderen die wees worden van aidsslachtoffers,
worden door de maatschappij gestigmatiseerd. Meestal
worden zij verzorgd door hun grootmoeder of een ander
familielid. Dat betekent vaak opgroeien in armoede en
afhankelijkheid. Bovendien krijgen zij vaak een etiket
opgeplakt. Het ZZg en Mission 21 zetten zich in voor deze
kansarme kinderen door hen ook toegang te geven tot
onderwijs: gekwalificeerde scholen die middelbaar onderwijs
of een beroepsopleiding bieden. Naast basale voorzieningen
dus ook educatie. Opvallend is dat deze kwetsbare leerlingen
prima scoren op school. Zij zijn erg gemotiveerd om goede
cijfers te halen. Na hun diploma kunnen zij werk gaan
zoeken als vakman of vakvrouw. Tanzania heeft een zwakke
economie, maar er zijn zeker mogelijkheden voor jonge
mensen om een beroep te kiezen dat bij hen past. En dat
is niet alleen binnen de landbouwsector: er is behoefte aan
timmerlieden, kleermakers, elektriciens en monteurs.
Breed pakket aan hulpverlening
Zo’n 550 weeskinderen in de regio’s Mbeya, Rungwe,
Matema en Isoko volgen voortgezet onderwijs of een
vakopleiding; 550 weeskinderen hebben een medische
verzekering; 550 gastouders, meestal grootmoeders,
krijgen steun in de vorm van kleine inkomensprojecten en
psychosociale steun; 50 stafleden en vrijwilligers die het
project uitvoeren, krijgen relevante trainingen. Kortom een
breed pakket aan hulpverlening.
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Al jarenlang werkt het ZZg, samen met de Zwitserse collegazendingsorganisatie Mission 21, aan een programma voor
weeskinderen in Tanzania. Onze gezamenlijke doelstellingen
daarbij zijn onder andere: weeskinderen in Tanzania in
staat stellen zelfstandig een bestaan op te bouwen, hen laten
groeien in veilige en stabiele pleeggezinnen en gastouders
ondersteunen bij de noden van hun pupillen. Weeskinderen
zijn de meest zwakke en meest kwetsbare leden van de Tanzaniaanse bevolking. Mission 21 en ZZg richten zich samen
met de Tanzaniaanse partnerkerken op weesprojecten in
Mbeya in het zuidwesten van Tanzania.

Succesverhalen
Zawadi Richard Kapange werd wees in zijn tienerjaren,
maar hij voelt zich gezegend door de steun die hij
kreeg. Toen hij 17 jaar was behaalde hij zijn middelbare
schooldiploma. Daarna volgde hij een training tot monteur
en een chauffeursopleiding. Nu is hij aan het werk. Met zijn
beroepsopleidingen kan hij een zelfstandig leven leiden.
Hij wil echter ook iets terugdoen voor de maatschappij en
investeert een deel van zijn salaris in de opvang van wezen
en kwetsbare kinderen.
Vialet Mwangake was 5 jaar oud toen zij haar moeder verloor
en 11 jaar toen haar vader overleed. Zij en haar broertje
werden bij haar grootmoeder geplaatst, die op dat moment
al de zorg had voor 5 kinderen. ‘A struggle for life’ was het
gevolg. Bittere armoede en een schamel inkomen van wat
vee. Ook Vialet kreeg steun van Mission 21 en volgde een
opleiding voor kleermaker. Haar wens is om te zijner tijd
een eigen kleermakersbedrijf te runnen.
Duurzaam diaconaat
Kwetsbare weeskinderen en jongeren die onderwijs,
medische- en geestelijke zorg en psychische counseling
via de Broedergemeente ontvangen: dat is daad in optima
forma. Onderwijs is een belangrijk werkterrein voor het ZZg.
Bijdragen aan bestaanszekerheid voor kwetsbare mensen
is een vorm van duurzaam diaconaat. Licht aan de horizon
voor weeskinderen in Tanzania, kwetsbare kinderen een
toekomst bieden. Dat heeft zondermeer een meerwaarde.
Fijn dat u via het Kinderprogramma voor
voortgang van dit opbouwwerk zorgt!

doen

geloven

Sinds 1793

Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZg-projecten
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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