
Het afgelegen oosten van Congo is jarenlang een onrustig oorlogs-
gebied geweest, waar rondtrekkende rebellengroepen met veel 
geweld streden om macht en kostbare grondstoffen. De lokale 

bevolking heeft er ernstig onder geleden. Mensen sloegen massaal op de 
vlucht en veel kinderen raakten getraumatiseerd doordat familieleden voor 
hun ogen werden afgeslacht. 
Inmiddels is de situatie rustiger. De bevolking probeert de draad weer 
op te pakken en een nieuwe samenleving op te bouwen. De kerk speelt 
daarbij een belangrijke rol en bekommert zich om de vele weeskinderen 
in hun regio. Wel 1000 naar schatting. Daarvan zijn er 340 opgenomen in 
lokale pleeggezinnen! Ook bouwde de kerk met financiële steun vanuit 
Denemarken een weeshuis speciaal voor kinderen met een beperking. Want 
daar bekommert bijna niemand zich om. Dat weeshuis bestaat uit vijf 
woonhuizen, met in elk twaalf kinderen en een 'mama' die voor hen zorgt. 
Dat geeft stabiliteit en rust. De kinderen weten zich, met beperking en 
al, geaccepteerd. Ze gaan naar school en kunnen zich daardoor richten op 
de toekomst. En sommigen komen in aanmerking voor een orthopedische 
operatie die hun fysieke mogelijkheden verbetert. Daarover schreven we al 
in een vorige nieuwsbrief.

Het Kinderprogramma helpt dit jaar mee om één van de vijf huishoudingen 
te financieren. Dat kost € 6.700, bestemd voor voeding, kleding en school-
kosten voor 12 kinderen en het salaris van de 'mama'. 
Een stukje van uw bijdrage gaat naar dit doel.

Gewoon…
 
Kinderen kunnen de meest fantas-
tische plannen maken, maar als het 
er op aan komt willen ze juist het 
liefst heel gewone dingen: vriendjes 
hebben, naar school gaan, genoeg te 
eten, iemand die van je houdt en voor 
je zorgt. Dingen die pas opvallen als 
ze er niet (meer) zijn. 
Het Kinderprogramma wil voor 
zoveel mogelijk kinderen die tekort 
komen, in deze basale behoeften 
helpen voorzien. Op kleine schaal, 
op allerlei afgelegen plaatsen in 
de wereld. Dankzij uw steun en die 
van vele anderen is dat mogelijk en 
samen kunnen we van betekenis zijn 
voor kwetsbare kinderen voor wie het 
gewone al bijzonder is. 

In deze nieuwsbrief vertellen we u 
over zulke kinderen, in Congo, Malawi, 
Suriname, Tanzania en Albanië. Doet u 
(weer) mee om hun leven zo ‘gewoon’ 
mogelijk te maken?

Ewald Hunsel, 
Algemeen secretaris ZZg
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DR Congo

Een weeshuis voor kinderen met 
beperkingen én mogelijkheden



Dat is een levensgrote vraag voor veel (alleen-
staande) moeders in Suriname. Ze hebben geen 
werk of alleen een klein baantje. De vader van 

de kinderen is meestal niet in beeld. Of het gezin moet 
rondkomen van straatverkoop en klusjes. Tijdens de 
coronalockdowns ging dat moeizaam en was er soms niet 
eens genoeg geld om ’s avonds het hele gezin te voeden. 
De moeder at dan zelf maar niet…

Veel moeders uit achterstandsgezinnen in Albanië 
hebben het zwaar. Hun mannen zijn in het 
buitenland op zoek naar werk. De moeders staan 

er thuis alleen voor. Ze hebben meestal geen baan of 

verdienen maar heel weinig. De armoede leidt tot stress 
en psychische problemen. Dat heeft zijn weerslag op 
de kinderen; de moeder heeft voor hen weinig tijd en 
aandacht.

De kerk startte in drie steden vrouwengroepen. Moeders 
komen bij elkaar, praten over hun problemen, geven 
elkaar steun en advies. De kinderen knutselen en zingen, 
doen spelletjes en luisteren naar (bijbel)verhalen. Dit 
vrouwenwerk is een succes en groeide uit tot drie locaties 
met kleutergroepen waar kinderen tussen de 3 en 6 jaar 
onder leiding van een professional sociale contacten 
opdoen en taal- en leerachterstand kunnen inlopen, 
terwijl hun moeders leren van elkaar, werken of kunnen 
zoeken naar werk. Ook kinderen met autisme en ADHD zijn 
welkom. Voor de moeders is dit alles een warm bad.

Het Kinderprogramma helpt mee om via de kerk Albanese 
kleuters een betere start te geven op school en zorg en 
aandacht aan hun moeders. 

'Hoe houd ik mijn 
kinderen op school?'

Kleuterschool voor 
kinderen én moeders

Nieuwsbrief Kinderprogramma

Suriname

Albanië
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Schoolspullen moeten kopen is in een armoede-situatie 
ook een probleem. Een schooluniform, schriften, schrijf-
materiaal; het telt op, zeker als je het voor meerdere 

kinderen moet doen. En voor oudere kinderen ook nog 
schoolgeld en soms reiskosten. Dat kinderen dan maar 
niet naar school gaan is niet goed, maar wel te begrijpen. 
Want je schaamt je rot als je schoolbloesje veel te krap is, 
je spijkerbroek kapot en je schooletui leeg. Dan begin je 
zomaar met spijbelen en ga je op den duur helemaal niet 
meer naar school.

Hulp van de kerk
De Maatschappelijke Dienst van de Broedergemeente 
helpt bij deze problematiek door schoolgaande kinderen 
uit arme gezinnen jaarlijks een waardebon te geven voor 
schoolspullen. Het lost het armoedeprobleem niet op, 
maar biedt wel verlichting. Het aantal kinderen dat in 
aanmerking komt voor deze steun neemt de laatste jaren 
steeds toe. Dit jaar zijn het er 400. En elk jaar krijgen 
de tien meest arme leerlingen een studiebeurs (voor 
schoolgeld, schoolspullen en eventueel internaatgeld of 
buskosten). Via een apart coronaschoolfonds worden nu 50 
scholieren geholpen uit gezinnen waar het vaste inkomen 
weggevallen is. Hopelijk is dat tijdelijk en vinden die 
ouders een nieuwe baan.

Het Kinderprogramma helpt mee om ruim 400 kinde-
ren op school te houden. En die zijn de benodigde 
€ 17.000 zeker waard!

U helpt mij 
op school. 
Dank u wel!



In het Dzaleka vluchtelingenkamp, op een kale en 
winderige vlakte in Midden-Malawi, leven meer 
dan 44.000 mensen onder weinig florissante 
omstandigheden. Ze zijn gevlucht voor oorlog en 
ellende uit naburige landen zoals Congo, Rwanda en 
Burundi. 

Er zijn heel veel kinderen maar bijna geen scholen. 
Meer dan 10.000 kinderen in de basisschoolleeftijd 
(3-14 jaar) dreigen daardoor verstoken te blijven 

van onderwijs en ontwikkeling. Herrnhuter Missionhilfe 
(HMH), de Duitse collega-organisatie van het ZZg, zet zich 
er samen met de kleine Broedergemeente van Malawi voor 
in om zoveel mogelijk van deze kinderen te helpen. Niet 
alleen die uit het kamp, maar ook uit de dorpen eromheen, 
want daar zijn de mensen net zo arm.

Duizend kinderen
In het door HMH gebouwde ‘Child Care Centre’ worden 
elke ochtend 250 kleuters opgevangen en elke middag 150 
oudere kinderen die geen kans hebben om naar school te 
gaan. Zij krijgen les in lezen, schrijven, rekenen en Engels. 
De leerkrachten zijn vrijwilligers uit het kamp, jongeren 
die hiervoor een korte opleiding hebben gehad. 

Zowel de kinderen als de jongeren zijn blij met deze  
welkome afwisseling in hun uitzichtloze vluchtelingen-
bestaan. En van de speeltuin bij het Child Care Centrum 
maken de kinderen ook graag en intensief gebruik.
Sinds 2020 is er op het terrein een basisschool voor  
600 leerlingen. 'Light of Hope' heet die school, een heel 
betekenisvolle naam. De Malawische overheid betaalt de 
leraren en in principe ook alle schoolmaterialen, maar 
momenteel bekostigt HMH die omdat de overheid geen 
geld heeft. 
In totaal krijgen dus duizend kinderen elke dag zo goed 
mogelijk onderwijs en dat is een mooi resultaat. 

Duizend porties 
Wat niet goed is, is dat van die kinderen de meesten 
zonder eten naar school komen en dat velen het thuis 
moeten doen met maar één maaltijd per dag. Ze hebben 
honger, kunnen zich op school niet concentreren en 
hebben door ondervoeding weinig energie om te spelen 
of te leren. Ook zijn ze vaak ziek. Daarom is een groot 
voedselprogramma opgezet, zodat al die duizend kinderen 
op school dagelijks warm eten krijgen. In de schoolkeuken 
koken vrouwen uit het kamp in reusachtige pannen op 
houtskoolvuurtjes een zo evenwichtige mogelijke maaltijd, 
met maïs of rijst, en lokaal gekochte groenten en fruit. 

Het ZZg ondersteunt dit maaltijdproject met € 15.000 en 
via het Kinderprogramma draagt u een steentje bij. Dank 
u wel!

Broodnodige 
maaltijden     

www.zzg.nl januari 2022
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Minder en ouder
Het aantal binnengebrachte baby’s 
neemt de laatste jaren af. Dat is een 
goede ontwikkeling, want door betere 
zwangerschaps- en geboortezorg in de 
regio sterven er minder vrouwen bij 
de bevalling. Vroeger waren er soms 
wel vijftien baby’s tegelijk. Nu zijn er 
zes kleintjes en vijf oudere kinderen. 
Want niet elk kind kan als peuter 
terug naar huis. Soms is een kind te 
vondeling gelegd en blijkt de moeder 
onvindbaar; soms zijn inmiddels 
beide ouders overleden en is het kind 
wees. En er is een albino-tweeling, 
die thuis vanwege volksgeloof gevaar 

loopt omgebracht te worden. 
De oudere weeskinderen blijven in 
het kinderhuis, gaan naar school, 
helpen bij de zorg voor de kleintjes 
en leren een vak zodat ze op eigen 
benen kunnen staan.

Inkomsten en uitgaven 
Zo en dan komen er bezoekers uit de 
omgeving met giften in natura: zeep, 
kleding of suiker. Soms is dat iemand 
die zelf als baby in het kinderhuis 
verbleef. De familie van een baby 
draagt als dat mogelijk is ook een 
beetje bij. 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 ver- 
zorgsters, ook al verdienen die maar 
€ 20 in de maand. 

In totaal heeft het Kilangala kinder-
huis jaarlijks ongeveer € 7.500 nodig 
om rond te komen.  
Via het Kinderprogramma helpt u 
mee, bijvoorbeeld met € 25 voor  
een maand babymelkpoeder.

Een kinderhuis vol liefde

Het kinderhuis op de Kilangala missiepost, in de afgelegen zuidwesthoek 
van Tanzania, is al meer dan 50 jaar een toevluchtsoord voor zuigelingen 
van wie de moeder is overleden. Baby’s mogen er blijven tot ze vast 

voedsel eten (tussen hun tweede en derde jaar). Daarna gaan ze terug naar 
huis. Niet elke baby redt het. Sommigen zijn bij aankomst al kwetsbaar mager 
of  worden ziek. De verzorgsters doen hun best om ook die kinderen te redden. 
Er is nauw contact met de naastgelegen medische post, waar een dokter en 
medicijnen beschikbaar zijn. En als het nodig is gaan ze met een baby naar het 
ziekenhuis in Sumbawanga. 
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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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