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De projecten die in deze nieuwsbrief
beschreven staan hebben iets gemeenschappelijk. Ze beogen allemaal om
kinderen een stapje vooruit te helpen
in hun leven. Pasgeboren baby’s zonder
moeder worden opgevangen en goed
verzorgd zodat ze in leven blijven.
Kinderen en jongeren uit arme gezinnen
krijgen schoolspullen of mogen een
vakopleiding volgen. Kleuters in een
vluchtelingenkamp krijgen extra
voedsel en wat onderwijs. Muziek
leren maken ondersteunt een positieve
levensinstelling.
Het zijn maar kleine stapjes, maar voor
de kinderen die het betreft zijn ze van
groot belang. Zij kunnen verder komen,
omdat er mensen zijn die hen een handje
helpen, obstakels uit de weg ruimen en
hun leven iets beter maken.
De kinderen weten niet wie die hulp
betaald heeft. Zij zijn gewoon blij. Maar
bij het ZZg weten we het wel. U bent een
van de mensen die het mogelijk maakt.
En daarom: bedankt! Ook namens de
kinderen!
Ewald Hunsel,
Algemeen secretaris ZZg
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Verder komen

Cadeaubon
voor schoolspullen

Suriname

N

u kunnen ze, net als andere kinderen, aan het eind van de
zomervakantie naar de winkel om nieuwe schoolspullen te kopen!
Daarom kijken de kinderen op de foto hierboven zo blij. De ‘giftcard’
die ze u tonen hebben ze zojuist gekregen en daarmee kunnen ze bij een
bepaalde winkel schriften, pennen en potloden aanschaffen, markeerviltstiften
of een liniaal; precies die schoolmaterialen die ze nodig hebben om in het
nieuwe schooljaar weer aan de slag te kunnen. Ook kan de cadeaukaart
gebruikt worden voor het kopen van een schooluniform: het bekende
groenblauw geblokte bloesje met een spijkerbroek of rok voor de lagere
schoolkinderen en voor de oudere leerlingen meestal een lichtblauw bloesje op
een donkerblauwe broek of rok.
Voor kinderen uit arme gezinnen met vaak een alleenstaande moeder, is zo’n
geschenkbon van 200 SRD echt een groot cadeau. Bijna € 25! Daar kun je heel
wat mee doen!
De diaconie van de Broedergemeente gaf in september maar liefst 300
kinderen van diaconie-cliënten deze heel concrete schoolhulp. En een paar
kinderen die ondanks de minder florissante omstandigheden thuis het op
school heel goed doen, kregen ook nog een tas met schoolspullen, gedoneerd
door basisschoolkinderen in Nederland. Dat stimuleert!
Via het Kinderprogramma hielp u mee om de giftcards te kunnen uitdelen.
Heel hartelijk dank!
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De kans van hun leven

T

wee jaar geleden startten
we ermee, samen met de
mensen van de Kilangalamissie. 17 jongeren uit de allerarmste
en meest kansloze gezinnen in de
regio werden door hen zorgvuldig
uitgezocht en kregen te horen dat
ze een vak mochten leren aan het
VTC (Vaktrainingscentrum). Naaien,
timmeren, metselen, elektriciteit;
nuttige vaardigheden, waarmee je je
brood kunt verdienen. En dat is ook
precies de bedoeling van het project.
Deze jonge mensen kunnen dan een
zelfstandig bestaan opbouwen en

hun familie onderhouden. Het geeft
hen een kans om vooruit te komen
en uit de armoede te ontsnappen, en
sommigen zal dat ook echt lukken,
daar zijn we van overtuigd.
Onlangs was het feest bij het VTC,
toen kregen 26 jongeren, waaronder

David Mdolo
Een van de genade-studenten is David Mdolo,
22 jaar oud. Hij woonde nog bij zijn moeder.
Zijn vader overleed en daardoor kon David zijn
middelbareschoolopleiding niet afmaken.

H

ij zat toen in de tweede klas. Om geld
voor de familie te verdienen ging
hij hout hakken, daar houtskool van
maken en dat verkopen, maar het werd hem van
overheidswege verboden omdat het ontbossing
en verwoestijning in de hand werkt. Toen zat hij
teleurgesteld thuis en bedacht dat hij dan maar
heel vroeg moest trouwen, zodat de bruidsschat
voor wat inkomen zou zorgen. Gelukkig voor hem
kwam toen de uitnodiging van het VTC om een
vakopleiding te volgen in Kilangala.
David is de opleiding tot timmerman/meubelmaker gaan doen. We vermoeden dat hij behoort
bij de geslaagden, maar hebben dat nog niet
kunnen verifiëren.
Via het Kinderprogramma helpt u mee om jongens
zoals David Mdolo een toekomst te geven. Namens
hen allen heel hartelijk dank daarvoor!
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ook Grace-students, hun certificaat
plus het gereedschap dat ze nodig
hebben om hun bedrijfje te kunnen
starten: een trapnaaimachine of een
set gereedschap voor een timmerman/
meubelmaker, metselaar of elektricien.
Dat was een gift van enkele kerken,
maar hun opleiding is mede-betaald
vanuit het Kinderprogramma. En
natuurlijk gaat hij zijn moeder en twee
jongere broertjes steunen, zeker nu
zijn moeder ziek is en maar weinig
kan werken.

Een beetje verlegen, maar ook trots
poseren ze voor het naambord van hun
school, het Vaktrainingscentrum in
Kilangala. Het zijn twee van de tien
‘Grace-students’ (genade-studenten)
voor wie het ZZg een tweejarige vakopleiding betaalt met kost en inwoning

Malawi

Kind-zijn in een vluchtelingenkamp
34.000 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.

V

elen 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. De onlangs geplaatste waterpomp is van belang voor de gezondheid
van vooral de kleine kinderen.
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Het Kinderprogramma draagt bij aan het kinderwerk
in het Dzaleka vluchtelingenkamp.

Kinderhuis
Kantembo
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n het kleine kinderhuis van de missiepost Kantembo in Zuidwest-Tanzania worden
baby’s opgevangen waarvan de moeder overleden is. Een oudere zus of nichtje (15-18
jaar) komt mee om voor de baby te zorgen totdat die twee jaar is. Dan gaan ze beiden
terug naar huis. Soms wordt in Kantembo een te vroeg geboren kindje opgevangen en
door verpleegkundige Magdalena, de vrouw van de manager, met uiterste zorgvuldigheid
gevoed, in de hoop dat het kindje het redt. Als zo’n baby 2,5 kg weegt kan-ie terug naar
huis.
Via het Kinderprogramma helpt u mee om baby’s zonder moeder in leven te houden.
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Zuid-Afrika

Een toonaangevend
muziekproject
Het ZZg steunt al een aantal jaren de inzet van Tyrone
Hitzeroth, die jongeren opleidt tot lid van een hernhutter
brassband. Tyrone heeft een tiental koperblaasgroepen
opgericht en traint met een aantal jeugdige vrijwilligers uit
zijn eigen band jonge muzikanten in Broedergemeenten overal
in Zuid-Afrika. In afgelegen gebieden en in stadswijken leren
jonge trompettisten en trombonisten om samen te musiceren.

Overhandiging van instrumenten
aan de Kathlehong gemeente in Johannesburg
Pumeza Mgjima leerde trombone te spelen en inmiddels
ondersteunt zij de Magadla-brassband en houdt zij de voortgang bij. Tijdens de inzegening van Pumeza als voorganger
in de gemeente traden ook de Magadla-koperblazers op.

doen

geloven

Sinds 1793

U helpt via het Kinderprogramma jonge muzikanten in ZuidAfrika om zichzelf te ontplooien. Dat verrijkt hun leven én dat
van de Broedergemeenten. Een project om trots op te zijn.

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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H

et is een project waar muziek in zit. Jongeren
ontwikkelen kwaliteiten die zij nodig hebben om te
kunnen functioneren in de brassband, maar die zij
ook in het dagelijks leven nodig hebben. Anders gezegd: het
gaat niet alleen om muzieklessen, maar ook om levenslessen!
Jongeren leren discipline, doorzettingsvermogen,
samenwerking, teamgeest en respect voor anderen. Hierdoor
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze dat ze misschien
meer kunnen bereiken dan ze zelf ooit voor mogelijk
hielden. Bovendien houdt het musiceren hen ook betrokken
bij de kerk. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Het brassband-project biedt jongeren perspectief op een
zinvol leven en sommigen zelfs op een muzikale carrière. De
jonge muzikanten kunnen uitgroeien tot een rolmodel voor
anderen. In de afgelegen gebieden wonen kinderen die vaak
het gevoel hebben niks te kunnen bereiken en die zich er ook
naar gedragen (slechte schoolprestaties, gebruik van alcohol
en drugs, et cetera). De organisatoren van het brassbandproject hopen daarin verandering te brengen, door kinderen
tussen 10 en 23 jaar kennis te laten maken met de brassbands
en hen kansen te bieden om muzikale prestaties te leveren
en een positieve levensstijl te ontwikkelen.

Geld is nodig voor een basis-set muziekinstrumenten, voor
de trainingsweekenden met de beginnende blazersgroepen
en de reiskosten daarheen van de jonge instructeurs. Een
deel betalen ze uit eigen zak, maar Tyrone Hitzeroth en zijn
jonge vrijwilligers zijn blij met een financieel steuntje in de
rug. De koperblazers vrolijken kerkdiensten op en brengen
mensen samen. ‘Ons jeug, ons toekoms.’
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