
Door armoede gaan veel kinderen in Tanzania niet naar school. 
Vaak verloren ze al jong een of beide ouders, meestal door Aids. 
Grootouders nemen, hoewel ze zelf arm zijn, goedhartig hun 

kleinkind(eren) op, maar een schoolopleiding betalen kunnen ze niet. 
En voedsel voor die extra monden ook niet altijd. Einde verhaal?  
Toch niet. Want de kerk bekommert zich gelukkig ook om zulke kinderen.

Zo begeleidt Enea Kajange met haar weeskinderenprogramma maar liefst  
100 lagereschoolkinderen in en rondom Isoko. Voor al die kinderen regelt  
ze een plek op school, een schooluniform, tas, boeken en schrijfgerei.  
Ze zorgt waar nodig voor extra voedsel en geeft psychosociale begeleiding. 
Op de kippenboerderij van het project leert ze de kinderen kippen houden  
en op de markt eieren en vlees verkopen. Enea: "Zo leren ze geld verdienen 
en dat is nodig, want straks staan ze er alleen voor." 
Voordat een weeskind wordt toegelaten tot het programma moet de ver- 
zorger een formulier invullen. Op het gemeentehuis controleert Enea of  
die informatie klopt. "Dat is belangrijk, want ik wil alleen kinderen helpen 
die echt hulp nodig hebben."

In de grote stad Mbeya is ook een weeskinderenprogramma. Daar zet pastor 
Bahati Mshani zich met passie in voor weeskinderen zoals zijzelf. 
Via de QR-code kunt u haar ontmoeten in een filmpje. 

Het Kinderprogramma steunt dit zinvolle werk 
dat weeskinderen weer toekomst biedt. 

Het begint met eten
 
Een baby die ter wereld komt heeft 
vanaf dag één melk nodig. Is dat 
er niet dan gaat het snel mis. Een 
opgroeiend kind heeft dagelijks goed 
en voldoende voedsel nodig. Anders 
komt het op den duur niet goed met 
de ontwikkeling van het lichaam  
en ook niet van de geest. Met een 
zwak gestel en een lege maag is het 
immers moeilijk leren op school. 

In deze nieuwsbrief nemen we u mee 
naar Tanzania, Suriname en Malawi. 
Daar helpt het ZZg Kinderprogramma 
mee om kinderen die tekort komen 
of dreigen te komen, te voorzien  
van genoeg eten en onderwijs. 
Doet u (weer) mee?

Ewald Hunsel, 
Algemeen secretaris ZZg
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Toch naar school!



Leliëndaal en Sukh Dhaam, 
twee kinderhuizen van de 
Broedergemeente in Suriname, 

vangen al ruim honderd jaar kinderen 
op die om heel verschillende 
redenen niet thuis kunnen wonen. 
Weeskinderen; kinderen afkomstig 
uit het binnenland die voor hun 
middelbare school en vakopleiding 
zijn aangewezen op verblijf in 
Paramaribo; kinderen die thuis te 
maken hadden met mishandeling of 
misbruik, of die uit huis geplaatst 
werden omdat het in het gezin niet 
goed ging.
De zorg in de kinderhuizen is van 
oudsher sober, maar liefdevol. 
De kinderen krijgen christelijke 
normen en waarden aangereikt en 
de meesten gedijen daar goed bij. 
Ze gaan naar school in de buurt of 
nemen de bus naar hun school in de 
stad. Want Leliëndaal en Sukh Dhaam 
zijn beide gelegen in Commewijne.

Crisis
De wereldwijde economische crisis 
wordt ook in Suriname hard gevoeld. 
De inflatie is er torenhoog en de 
overheid financieel zwak. De prijs 
van voedsel, kleding, elektriciteit, 
benzine, ja eigenlijk van alles, is 
omhoog geschoten. De financiële 
bijdrage die de overheid voor elke 

pupil aan de kinderhuizen geeft is 
zwaar onvoldoende om in de eerste 
levensbehoeften te voorzien. Lokale 
sponsors verminderen/stoppen 
hun donaties omdat ze het zelf 
ook moeilijk hebben. En steeds 
meer ouders/verzorgers kunnen de 
ouderbijdrage niet of maar ten dele 
betalen. Leliëndaal en Sukh Dhaam 
komen elke maand dik geld tekort.

Situatie Leliëndaal
Christina Diran, de ‘moeder van 
Leliëndaal’, kan heel goed de eindjes 
aan elkaar knopen maar afgelopen 
najaar zat ze echt met de handen in 
het haar. Hoe zuinig ze ook omsprong 
met haar budget, elke maand kwam 
ze voor voeding en noodzakelijke 
uitgaven meer dan € 1.300 tekort. 
De maaltijden voor de 45 aan haar 
toevertrouwde kinderen werden 
noodgedwongen steeds kariger. 
In Sukh Dhaam, waar 30 kinderen 
wonen, is de situatie soortgelijk.

Hulp
Toen het ZZg hiervan hoorde besloten 
we te helpen. Aan de economische 
malaise in Suriname kunnen we niks 
veranderen, maar wel kunnen we de 

noden van de kinderhuizen een 
beetje verlichten. Leliëndaal en Sukh 
Dhaam ontvangen daarom een aantal 
maanden een aanvulling op hun 
huishoudportemonnee, zodat in elk 
geval de dagelijkse boodschappen en 
rekeningen betaald kunnen worden. 
Samen gaat het om € 2.500 per 
maand. Het Kinderprogramma draagt 
hieraan bij. 

Geldgebrek in kinderhuizen
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Op het afgelegen platteland in Zuidwest-Tanzania 
hebben arme families een groot probleem als 
tijdens de bevalling of in de eerste maanden 

daarna de moeder van een baby overlijdt. Hoe moet je 
zo’n kindje voeden? Babymelkpoeder is voor de meeste 
mensen onbetaalbaar. En als de kosten geen barrière 
vormen, dan kunnen de juiste dosering en de noodzakelijke 
hygiëne een probleem worden. Veel van deze baby’s 
worden ziek en redden het niet, ook omdat medische zorg 
lang niet overal beschikbaar is. 

Geen wonder dat de Friese verpleegkundige Trijntje 
Beimers in de jaren 60-70 van de vorige eeuw zich richtte 
op het opvangen van deze kwetsbare baby’s. En nog 
steeds worden in de missieposten Kilangala en Kantembo 
baby’s opgevangen, al zijn het er nu veel minder dan 
vroeger. Want inmiddels zijn er meer gezondheidsposten 
in de regio, is de zorg voor zwangere vrouwen verbeterd 
en overlijden er daardoor minder moeders tijdens de 
bevalling. 

Kinderhuis
In Kilangala is een kinderhuis waar jonge baby’s worden 
opgevangen tot ze 2½ jaar zijn en dan, als dat kan, terug 
gaan naar hun familie. Maar de meeste kinderen die nu in 
het kinderhuis verblijven zijn al een stuk ouder en hebben 
geen familie meer. Het zijn vondelingen of weeskinderen, 
of hun familie is met de noorderzon vertrokken. Twee 
kinderen lopen gevaar vanwege hun albino-aandoening. 

Al deze kinderen mogen in het kinderhuis blijven wonen 
tot ze op eigen benen kunnen staan. Ze gaan naar 
school, spelen en vervullen hun huishoudelijke- en hun 
moestuintaken.

Noodopvang
Kantembo doet het nu anders. Vroeger kwam daar met 
een baby een oudere zus of nichtje mee, die gedurende 
2½ jaar voor het kind zorgde en in ruil daarvoor op de 
missiepost zelf les kreeg in basisschoolstof, huishouden 
en hygiëne. Nu is er ook voor oudere meisjes leerplicht 
en kan dat niet meer. Kantembo geeft nu eerste opvang 
voor zolang het nodig is. Meestal is dat een paar maanden. 
Intussen wordt met de familie overlegd naar welk kinder- 
huis in de regio het kind overgeplaatst wordt zodra het 
daarvoor stabiel genoeg is. Daar blijft de baby dan totdat 
-ie sterk genoeg is om thuis verder op te groeien. In 2022 
ging het om 10 baby's.

Via het Kinderprogramma doet u mee 
aan dit levensreddende werk

Baby’s redden in 
Kilangala in Kantembo
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Schoolmaaltijden 
in een vluchtelingenkamp

In het Dzaleka vluchtelingenkamp in Malawi leven ruim 
64.000 mensen die vluchtten voor oorlog en ellende in 
naburige landen. De helft daarvan zijn kinderen onder 

de 18 jaar. De kleine Broedergemeente van Malawi zet 
zich in, samen met HMH (ZZg’s Duitse collega-organisatie 
Herrnhuter Missions Hilfe), voor de vele kwetsbaren onder 
de vluchtelingen en ook voor die in de dorpen rondom 
het kamp. HMH bouwde in 2017 een kindercentrum waar 
kleuters les krijgen van getrainde jonge vrijwilligers uit 
het kamp en de omliggende dorpen. Daarna werd een 
basisschool gebouwd, die de mooie naam 'Light of Hope 
School' draagt. 1100 kinderen van 3 tot 14 jaar (10% van 
het totaal aantal kinderen in Dzaleka in die leeftijdsgroep) 
krijgen door deze initiatieven nu dagelijks les. Dat worden 
er binnenkort 1500, want de UNHCR breidt beide locaties 
uit met nieuwe lokalen. 

Pap
Al die kinderen krijgen dagelijks op school warme pap, 
omdat ze thuis vaak niet meer dan één maaltijd per dag 
kunnen krijgen. Deze pap wordt gemaakt van Likuni Phala 
meel, een speciaal maïs/soja mengsel dat verrijkt is met 
vitaminen, mineralen en suiker. Soms krijgen de kinderen 
ook groente of fruit; dat is afhankelijk van het nog 
besteedbare budget en de prijzen op de markt. 
Voor een heel schooljaar kost Likuni Phala pap € 27 per 
kind. Als dat kinderen fysiek en mentaal gaande houdt 
gedurende de schooldag is het een waardevolle investering 
in hun toekomst. En daarnaast is het een vonkje van hoop 
voor de ouders die zo ervaren dat ze niet totaal vergeten 
zijn door de wereld.

Bekers pap dus. Ook namens u. Dank u wel!

Malawi
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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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