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Baby’s Kantembo

Kilangala en Kantembo,
klein in omvang
groot in liefde
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Een blik achterom

H
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et jubileum zit erop en het gewone leven gaat weer verder. We kunnen terugkijken op een paar mooie weken met onze Tanzaniaanse gasten Moses (van Kilangala)
en Christopher (van Kantembo) en op een prachtige, feestelijke jubileumviering vol
saamhorigheid in Koudum.
Moses en Christopher hebben heel veel mensen ontmoet en dat was ook de bedoeling. Oude
en nieuwe vrienden, mensen van diverse kerken en organisaties, mensen die in Kilangala/
Kantembo zijn geweest of er een tijdje gewerkt hebben – de ontmoetingen waren warm en
zinvol, open en eerlijk, met ook ruimte voor kritische vragen. Er waren mooie kerkdiensten
en leuke uitjes in de omgeving, o.a. oude ambachten in Joure en … de voetbalwedstrijd Heerenveen–Ajax. Pytsje schreef daarover: ‘We zeiden tegen de missiemannen dat we naar nóg
een kerk gingen. Ze liepen in slow motion achter ons aan, totdat het Abe Lenstra-stadion in
beeld kwam...’ Over de kerkdienst in St. Jacobiparochie schreef Ida: ‘Het was een fijne en
feestelijke dienst en de mensen waren ontroerd door het dankwoord van Moses en Christopher. We hopen dat we de warmte van onze gemeenschap aan hen hebben uitgedragen en dat
we het werk van Trijntje Beimers samen kunnen voortzetten. Samen zijn wij sterk!’

Dank u wel!!!

I

n de vorige nieuwsbrief deden we u de suggestie om voor Kilangala/Kantembo een speciale
jubileumgift over te maken. Nou, dat hebben we gemerkt! We zagen van alles langskomen
op de bankafschriften: bedragen van € 9 en € 18, € 90 en € 180 en zelfs € 999,99! En giften
met daarbij geschreven: Voor het jubileum. De melkbus bij de jubileumviering in Koudum
werd ook royaal gevuld.
Dat het werk van de missieposten zoveel mensen in Nederland ter harte gaat, ook na 50 en
40 jaar, is iets om dankbaar voor te zijn. Dat velen van u daar ook financieel aan bij willen
dragen is mooi en we zijn er heel blij mee. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun,
ook namens Moses en Christopher. Op z’n Swahili: Asante sana!!
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Film Nuru

H

et is een prachtige documentaire geworden, de film die Tjebbe Witteveen en
Tomas Corte in Kilangala en Kantembo
maakten. Bijna 50 minuten lang, met prachtige beelden en een duidelijk verhaal, verteld
door de mensen van de missieposten zelf.
Zeer geschikt voor kerk, buurthuis en filmhuis, senioren- en vrouwengroepen.
Belangstelling? Bel Pytsje Kampen om te
bekijken wat er mogelijk is en wanneer.
(0514) 521 770 of (06) 477 49 106.

Zijn we er klaar mee?

"I

s het werk nou nog niet af?" Die opmerking maakte een donateur toen bij het
ZZg werd stilgestaan bij een langjarig
jubileum van zendingswerk overzee. Die
vraag kon de feestvreugde niet bederven,
maar jeukte wel: waartoe leidt onze inzet van meeleven, gebed, tijd en geld? En
houdt het ooit op?
Is het werk nou nog niet af? Nu de missieposten met hun vijftig en veertig jaren op
middelbare leeftijd gekomen zijn, is het
goed om die vraag ook hier te stellen. Dankbaarheid heerst voor de betekenis van hun
dienst aan kansarme, onzichtbare mensen.
Dankbaar zijn we dat wij er vanuit Nederland nauw bij betrokken zijn. Toch knaagt
een fluisterend stemmetje: hoe gaat dit
werk verder? Zijn we er klaar mee?
Nee, het werk is nog niet af. Wat een Friese
vrouw ooit begon, is in de achterliggende
jaren door Tanzanianen voortgezet, uitgebreid. Met trouwe steun vanuit Nederland.
Veel aandacht, geld en kennis zijn inge-

bracht. En veel is er teruggekomen: vriendschap, indrukwekkende ervaringen, het
besef een verschil te kunnen maken, een
andere levenshouding wellicht.
Het werk is nog niet af, het vernieuwt. De
managers van de missieposten zullen in de
komende jaren worden opgevolgd. Andere mannen of vrouwen zullen hun plaats
innemen. Gemotiveerde mensen, in staat
om koers te houden en bij te sturen, ook
als onze financiële steun noodgedwongen
afneemt. Leiders die het levenswerk van
Tryntsje Beimers als hun eigen levenstaak
voortzetten en ons laten meedelen in zorg
en zegen. Bevlogen mensen die ons voorhouden dat er een onopgeefbare opdracht
is om te zien naar de ander. Bewogen te
zijn, barmhartig en mede-deelzaam.
Zijn wij er ooit klaar mee? Hopelijk niet!
Douwe van Barneveld, ZZg
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Gezichten
van Kilangala
Fotografie: Thomas Corte
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Kantembo
nieuwtjes

Foto: ZZg

Kinderhuis
Christopher meldde ons dat in de afgelopen tijd vier baby’s terug konden naar huis,
omdat ze inmiddels sterk genoeg waren en
vast voedsel konden eten. De jonge meisjes die twee jaar lang(!) in het Kantembo
Kinderhuis gezorgd hebben voor hun kleine
broertje/neefje/nichtje kunnen nu hun eigen leven weer oppakken. De een wil weer
naar school, een ander wil zelf een gezin
gaan stichten. Eén meisje was dolblij dat
ze weer naar huis kon; ze is pas 15 en zelfs
nooit naar school geweest. Triest, maar beslist niet ongebruikelijk.
Drie nieuwe baby’s kwamen er bij en nu zijn
er dus weer vijf.
Bezoekers uit de Rukwa regio brachten giften in natura voor het kinderhuis: kleding,
suiker en zeep. Mooi dat de lokale bevolking zo ook een steentje bijdraagt aan het
werk van Kantembo.

De 'Farming Gods Way'-akker.
Landbouw
Christopher berichtte ons dat de oliepers
waar dorpelingen hun zonnebloempitten laten persen, op twee manieren bijdraagt aan
het Kinderhuis: van het geld dat het persen
oplevert kopen ze babymelkpoeder en de
olie van hun eigen zonnebloemen wordt gebruikt bij het koken in het Kinderhuis.
13 zakken zonnebloempitten was de oogst
van dit jaar, 1 zak bonen en 56 zakken maïs.
Opvallend: de opbrengst van het veld (0,8
ha) dat volgens de methode van 'Farming
Gods Way' wordt bewerkt (groenbemesting,
mulch en zo min mogelijk kunstmest) was
omgerekend beduidend hoger dan het andere veld!

Kilangala
nieuwtjes
Foto: ZZg

Landbouw
Ook in Kilangala is geoogst: 127 zakken maïs
(van 90 kg), 8 zakken bonen, 4 zakken zonnebloempitten, 2 zakken tarwe en op kleine schaal nog groente (2 hectare met kool,

Caecilia Pikoso, 16 jaar, zorgt voor de drie
maanden oude baby van haar overleden
zus.
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Luchtweginfecties kwamen het meest voor,
gevolgd door diarree en malaria. Ook waren
er urineweginfecties, astma, huidinfecties,
botbreuken, bloedarmoede en longontsteking. Kleine operaties en kleine zwangerschapsproblemen kan het ziekenhuis aan,
evenals microscopisch onderzoek en HIV-testen. Men is nog steeds blij met de ambulance, die het transport van ernstig zieken
van huis naar Kilangala en zo nodig ook van
Kilangala naar het grotere ziekenhuis in
Sumbawanga een stuk eenvoudiger heeft
gemaakt. De bijnaam van de ambulance:
the saviour.

wortels, paprika en komkommer). Verder
hebben Pastory en Flip gewerkt aan een
grote composthoop, waardoor volgend jaar
naar verwachting 2 hectare akkerland met
eigen organische mest gevoed kan worden.
En er zijn plannen om bijen te gaan houden
en boompjes te kweken voor brandhout en
om stikstof in de bodem vast te leggen.
Koeien
De veestapel bestaat uit 30 stuks; koeien,
kalveren en stieren. De koeien gaven 680 liter melk. 114 liter ging naar het kinderhuis,
de rest werd verkocht (€ 0,19 per liter).

Foto: Flip de Haan

454 zwangere vrouwen kwamen langs voor
controle, 130 van hen voor het eerst. 837
kinderen onder de 5 jaar kwamen voor controle en vaccinaties. 70 nieuwe paren kwamen voor familieplanning. 106 baby’s werden in het ziekenhuis ter wereld gebracht.
5 aanstaande moeders werden doorverwezen naar Sumbawanga.
Bijenkast

Foto: Flip de Haan

Het zijn allemaal maar cijfertjes, maar
achter elk getal gaan mensen schuil voor
wie het kleine ziekenhuis van Kilangala de
dichtstbijzijnde plaats is waar ze medische
zorg kunnen krijgen. En dat is, soms letterlijk, van levensbelang.

Composthoop

Foto: ZZg

Medisch
Het ziekenhuis behandelde in vier maanden
tijd 1057 patiënten, waaronder 414 kinderen onder de 5 jaar. 104 patiënten werden
opgenomen.

Zuigelingenspreekuur
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Nuru

I

n Koudum, bij de jubileumviering, begon Douwe, werkzaam bij het ZZg en bestuurslid van
STB, zijn speech als volgt:
Vraag een willekeurige Nederlander wat het werk van Tryntsje Beimers is en hij of zij haalt
de schouders op. Maar vraag ik het aan u, dan weet iedereen waarover het gaat. Het werk
van Tryntsje is hier wereldberoemd. Wij allen zijn eraan verbonden. Misschien hebben we
zelfs ons hart eraan verloren. Dat werk is het evangelie, en dan praktisch. Goed nieuws voor
de ongeziene; voor mensen zonder toekomst; voor baby’s zonder moeder; voor zieken zonder
dokter, voor scholieren zonder school; voor studenten zonder beurs. Dat werk is een Licht –
Nuru – voor velen.

Foto: STB

Op de foto ziet u een groot aantal van
de mensen die nu in Kilangala aan het
missiewerk van Tryntsje Beimers verbonden zijn. En dan zijn er nog mensen
in Kantembo, een stuk of 6. Al die mensen dragen het werk, voeren het daadwerkelijk uit, elke dag maar weer. Via
hun handen, monden en harten klinkt
het evangelie door. Tot zegen van velen, hopen wij, daar en ook hier.
Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u geven voor
een specifiek onderdeel, maak dan zelf een gift over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Maar Stichting Trijntje Beimers
kan ook: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld dan a.u.b. uw postcode en
huisnummer.
ANBI - STB en ZZg hebben de ANBI-status;
uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van
de belasting en uw schenking/erfenis is vrij
van schenkings/erfbelasting
Liever e-mail dan post?
Regel het bij het ZZg (tel. 030-692 7180)
of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief
Meer weten over de missieposten?
Kijk voor informatie, eerdere nieuwsbrieven, foto’s en filmpjes op
www.kilangala.nl
Een presentatie voor uw kerk, school
of koffieochtend?
We doen het graag. Tel. (0514) 521 770.

Contact:
Stg. Trijntje Beimers
Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com
ZZg / Zeister Zendingsgenootschap
Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl

