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Beter
Een betere start als baby, betere
taal-vaardigheid als peuter, betere
praktijklessen op de middelbare school;
het woordje 'beter' past goed bij de
projecten in deze Nieuwsbrief.
Je zou het ook het algemene doel van
het Kinderprogramma kunnen noemen:
het leven van kinderen een beetje beter
maken. En dan wel kinderen in landen
als Tanzania en Suriname, die moeten
opgroeien in niet heel rooskleurige
omstandigheden.
En u? Met uw steun aan het Kinderprogramma levert u een bescheiden
bijdrage aan een iets betere wereld.
Een wereld waarin mensen zich
naar elkaar toe willen keren, bereid
zijn te delen met elkaar en samen te
bouwen aan een toekomst waar ook de
zwakkeren deel van mogen uitmaken.
Aart Schalkwijk
Algemeen secretaris ZZg
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Ta n z a n i a

Scheikundelessen gered!
De Rainbowschool, een middelbare school in Sumbawanga in Zuidwest-Tanzania,
moest een grondige verbouwing ondergaan: de nieuwbouw van een practicumlokaal,
de verbouw van twee klaslokalen tot praktijkruimten en de inrichting daarvan.
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e regering van Tanzania dicteerde afgelopen jaar nieuwe (strenge)
eisen t.a.v. de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Praktijklokalen werden verplicht gesteld. Voor de Rainbowschool betekende
dit een enorm probleem. Als men de verplichtingen niet op tijd zou opvolgen,
dan zou de school gesloten worden. Dat zou een ramp zijn voor de leerlingen
en docenten.
De school had zelf de benodigde financiën niet, maar vanuit Duitsland en
Nederland kwam hulp. De Duitse zendingsorganisatie HMH betaalde de
aanleg en de inrichting van de lokalen, het ZZg financierde de lesmaterialen:
chemicaliën en andere benodigdheden voor biologie, schei- en natuurkunde,
zoals thermometers, vergrootglazen, microscopen en veiligheidsbrillen.
Aantrekkelijk onderwijs
Nu aan de overheidseisen is voldaan, wordt de school aantrekkelijker voor
nieuwe studenten. Immers: naast theorie ook praktijklessen krijgen is winst
voor de leerlingen. Dat de scheikundematerialen niet meer open en bloot in
het lokaal staan maar in een afgesloten ruimte is een goede zaak.
Dominee Erord Simae, die aan Tanzaniaanse zijde het project begeleidde kon
opgelucht zeggen: "Wir haben es geschafft!"
Fijn dat u via het Kinderprogramma een steentje bijdraagt aan dit project!
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Een babyhuis vol liefde
De Kilangala missiepost in de afgelegen zuidwesthoek van Tanzania is
al 50 jaar een toevluchtsoord voor
zuigelingen van wie de moeder is
overleden. De familie zit dan met de
handen in het haar. Geen geld voor
babymelkpoeder. Weinig kennis van
hygiëne en het op de juiste manier
verdunnen van koemelk. Zo’n pasgeboren baby is zo kwetsbaar, wat te
doen?
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et babyhuis in Kilangala is
een uitkomst. Baby’s mogen
er blijven tot ze vast voedsel
eten, meestal rond de 2½ jaar. Daarna
gaan ze terug naar hun familie.
Een hele klus
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. Want alles gaat op de
traditionele manier: wassen gebeurt
met de hand, elke emmer water
wordt op het hoofd aangevoerd, pap
wordt gekookt op een houtvuurtje.
En aangezien papieren luiers veel te
duur zijn gebruiken ze oude katoenen
lappen en repen handdoek, met een
stuk plastic vastgeknoopt.
Heel jonge baby’s worden in een doek
op de rug gedragen; de gebruikelijke
Afrikaanse manier. Maar als er meer
kleine baby’s dan ruggen voorhanden
zijn wordt het lastig. Dan draag je ook
nog maar een kind in je armen.

hun best om ook die kinderen te redden. Er is direct contact met de naastgelegen
medische post, waar een dokter en medicijnen beschikbaar zijn.
De meeste baby’s gaan gezond terug naar huis, maar niet iedereen kan terug. Zo is
er een albino tweeling, Stella en Gustave, die in hun dorp risico lopen omgebracht
te worden voor tovenarij. En er zijn een paar vondelingkinderen zonder familie.
Soms kan er een pleeggezin gevonden worden, maar anders blijven deze kinderen
in het kinderhuis en groeien daar op. De oudste is een jaar of 16 en volgt nu een
vakopleiding. Twee meisjes zitten op de lagere school. En vanzelfsprekend helpen
ze elke dag mee bij de verzorging van de baby’s.
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. Mooi is dat, zo’n draagvlak in de lokale samenleving. Maar het kinderhuis kan er niet van bestaan. 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
één baby à € 25.

Bedjes met klamboe, tegen malaria

Enkele verzorgsters
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Succes?
Niet elke baby redt het. Sommigen zijn
al kwetsbaar mager als ze aankomen,
of ziek. Maar de verzorgsters doen
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Wassen, met de hand. Elke dag weer.

Medicijnen
raken op

Suriname
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De financiële crisis bij de overheid in Suriname heeft negatieve
gevolgen voor de gezondheidszorg in het binnenland van
Suriname.
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Het Kinderprogramma helpt mee om kinderen en jonge moeders in
het binnenland van de benodigde medicijnen te voorzien.
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e Medische Zending, de organisatie die al het
medische werk in het binnenland uitvoert, loopt
tegen grote financiële problemen aan doordat
de overheid zijn subsidietoezeggingen niet of slechts voor
een klein deel nakomt. Daardoor komt onder andere de
aanlevering van medicijnen aan de poliklinieken in het
binnenland in gevaar want de Medische Zending heeft een
zo grote betalingsachterstand opgelopen dat de leverancier
geen medicijnen meer wil leveren. Een kwalijke zaak, waar
de volwassenen en kinderen in het binnenland, de dupe van
dreigen te worden. Zo is in het magazijn in Paramaribo o.a.
de plank met foliumzuur- en ijzertabletten (belangrijk voor
zwangere vrouwen) helemaal leeg.
Het ZZg springt bij met € 10.000 zodat de Medische Zending
de rekeningen kan betalen en nieuwe medicijnen kan bestellen.

Medicijnvoorraad in de poli in Karmel

Schoolspullen
voor arme gezinnen

Suriname

Een Hindoestaans gezin met zes kinderen. De vader, kleine ondernemer, kan door ziekte al geruime tijd niet werken. Ook de
moeder is ziek. Steun van de overheid krijgen ze niet. Het gezin heeft al ruim een jaar geen vast onderdak meer, moet steeds
verhuizen en zit nu in een opvangcentrum. De kinderen konden door de voortdurende verhuizingen al die tijd niet naar school.
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e Maatschappelijke Dienst (AMD) van de Surinaamse Broedergemeente ontfermde zich over het gezin, steunde ze zes
maanden met een voedselpakket, betaalde het schoolgeld en voorzag alle zes kinderen van een geschenkbon van 200
SRD (ongeveer € 22,50) waarmee ze een schooluniform (een groen/blauw geruite bloesje en een spijkerbroek/rok) en
schoolartikelen konden kopen. De vader, uiterst dankbaar voor de steun die
hij kreeg, ook al is hij hindoe en geen christen, probeert nu een vergunning
te krijgen om een eettentje langs de weg te kunnen beginnen.

www.zzg.nl
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Niet de enige
Steeds meer Surinaamse gezinnen hebben moeite het hoofd boven water te
houden. Vaak gaat het om alleenstaande moeders (soms piepjonge) met een
aantal kinderen. Ze kunnen geen werk vinden of alleen maar een klein slecht
betaald baantje. De AMD begeleidt hen zo goed mogelijk, helpt problemen
op te lossen bij het zoeken naar werk, geeft zo nodig voedselsteun en 'giftcards' voor schoolspullen. Afgelopen jaar zijn met steun van het ZZg 230
van die 'giftcards' verstrekt.
Het Kinderprogramma heeft eraan bijgedragen en dat betekent dat ú eraan
hebt bijgedragen. Voor de kinderen die er een ontvingen is het een groot
cadeau. Ze kunnen weer meedoen op school!
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Voorschoolse educatie
biedt betere kansen

Suriname

Gladys Renfurm was leesouder op de
St. Theresiaschool. Het schoolhoofd
vroeg haar om als leidster op de
voorschool te komen werken. En
dat doet zij. "Het projekt levert een
grote bijdrage, omdat de kinderen
hierdoor ontwikkeld worden en
worden gestimuleerd om de school
te bezoeken. Zij leren al vroeg met
andere kinderen om te gaan, maken
gemakkelijker vriendjes en leren
de waarden en de normen kennen.
Eigenlijk zou elke school een
voorschool moeten hebben."

In de districten Marowijne en Brokopondo (Suriname) zijn zeven voorscholen actief
om peuters tussen de 2 en 4 jaar spelenderwijs al Nederlands en basisvaardigheden
te leren. Dat geeft deze kinderen een betere start op de basisschool, want zij begrijpen
de juf, in tegenstelling tot kinderen die alleen hun eigen lokale taal spreken en
daardoor al direct op achterstand staan.
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ostendekkend werken lukt
de scholen nog niet, ook
al krijgen de begeleidsters
maar een bescheiden vergoeding
voor hun werk. Overheidssubsidie
krijgen de voorscholen niet en veel
ouders kunnen de ouderbijdrage
niet of nauwelijks betalen. Het ZZg
is om die reden bijgesprongen en
betaalt een deel van de kosten, zoals
educatieve materialen, vergoedingen
en trainingen voor de leidsters. Het
doel is om de kansen te vergroten van
kinderen in een achterstandspositie,
zodat zij beter voorbereid kunnen
starten in het basisonderwijs.
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Verhalen uit het veld
Glenda Pinas is schoolleider op de
basisschool in Ricanaumofo die aan de
voorschool een lokaal ter beschikking
heeft gesteld. Haar zoontje gaat daar
ook naar toe. "Als mijn zoontje van
drie thuiskomt, vertelt hij wat hij die
dag heeft gedaan op school en hij zingt
ook liedjes. Hij maakt zijn werk snel
af en helpt andere kinderen graag. Ik
ben trots op het resultaat dat geleverd
wordt. Ik heb gemerkt dat kinderen die
van de voorschool op de basisschool
komen, heel flink zijn. Flinker dan de
kinderen die niet naar de voorschool
geweest 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.

Uitval voorkomen
Een goede start op school kan latere
schooluitval voorkomen en is daarmee
belangrijk voor het verdere leven
van kinderen in het binnenland. Het
projekt heeft zijn waarde al bewezen en
voortzetting is daarom zeer gewenst:
kwalitatieve goede voorschoolse
educatie voor nog meer kinderen in
het binnenland van Suriname! Via het
Kinderprogramma helpt u mee om het
werk van de voorscholen tot een succes
te maken. De nu actieve voorscholen
worden door uw donatie ondersteund.

Jong geleerd, is oud gedaan!
Dat geeft deze kinderen toekomst.
Blijft u meedoen?
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