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Start
Baby’s zonder moeder, kinderen
met een beperking en kinderen uit
achterbuurten; in minder ontwikkelde
landen hebben ze meestal geen gemakkelijke start in het leven. Er zijn omstandigheden die hun dagelijks bestaan
danig bemoeilijken.
Soms is er echt niet veel nodig om deze
kinderen een betere start te geven: wat
blikken babymelk, of een paar bijeenkomsten van een jeugdgroep kunnen al
een verschil maken. In deze nieuwsbrief
van het ZZg-Kinderprogramma vertellen we u erover. Want we informeren u
graag over wat we doen met uw bijdrage
aan het Kinderprogramma.
Met uw hulp kunnen we kinderen die
het nodig hebben een steuntje in de rug
blijven geven, in welk deel van de wereld
dan ook. Bedankt daarvoor!
Age Kramer,
Algemeen secretaris ZZg
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Cuba

Perspectief voor
Cubaanse kinderen
Kinderen in de achterbuurten van Havana groeien op in een omgeving vol
geweld, misdaad en misbruik. De Broedergemeente van Cuba zet zich in om
een aantal van deze kinderen een ander perspectief te geven.

A

l enkele jaren biedt de kleine maar heel actieve ‘Iglesia Morava en
Cuba’ zo’n 20-40 kinderen wekelijks een of meer bijeenkomsten met
een maaltijd. De begeleiders vertellen bijbelverhalen, praten over
allerlei thema’s en brengen de kinderen zo in aanraking met heel andere
ethische waarden dan zij van huis uit meekrijgen. Pastor Armando Hernandez
biedt geestelijke zorg en bemoediging en bij hem kunnen de kinderen ook hun
persoonlijke verhaal kwijt.
De jeugdgroep komt bij elkaar in de achtertuin van een van de kerkleden,
gewoon in de open lucht en dat is bepaald niet ideaal. Het gaat veranderen:
de kerk kon met wat hulp van het ZZg een heel goedkoop (maar vervallen)
oud pand kopen en dat wordt het onderkomen voor het jeugdwerk en voor
kerkdiensten. Het wordt nu opgeknapt door de kerkleden zelf, met bescheiden
financiële steun van het ZZg voor bouwmaterialen.
Pastor Armando wil door het jeugdwerk van de kerk proberen te voorkomen
dat de kinderen uit de achterbuurten ‘verkeerde afslagen nemen in hun leven’.
Mooi werk. En via het Kinderprogramma helpt u mee om het te laten bloeien!

Palestijnse Gebieden

Kinderen met een
beperking mogen schitteren
Ramallah, een stad op de Westelijke
Jordaanoever in een gebied vol
politieke spanningen en slechte
economische omstandigheden.
Wie kent de beelden niet? Een uiterst
moeilijke situatie voor de inwoners.
Maar er zijn lichtpuntjes.

S

Star Mountain richt zich op verschillende leeftijdsgroepen. Zo’n 300
kinderen en jongeren met een handicap en hun families krijgen hulp.
Het is mooi maar ook kostbaar werk
omdat de groepen klein zijn en er
dus veel menskracht nodig is. Een
team van specialisten zoals sociaal
werkers, leerkrachten, fysio- en
ergotherapeuten, staat klaar om de
nodige hulp te bieden in Ramallah,
Bir Zeit en de regio rondom.
Programma’s
De hulp die Star Mountain aanbiedt
is heel divers. Er zijn autistische
kinderen en een bijzondere peutergroep waar kinderen met en zonder
handicap met elkaar leren omgaan.
Er is een school voor speciaal
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tar Mountain bijvoorbeeld, het
onderwijstrainingscentrum vlakbij Ramallah dat kinderen en
jongeren met een verstandelijke (en
vaak ook een lichamelijke) beperking
begeleidt. Het is onderwijs op maat.
Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en
kunnen daarna beter functioneren in
hun familie en in de maatschappij.
onderwijs. Kinderen volgen er in
drie verschillende niveaugroepen
een leerprogramma dat op hun
eigen mogelijkheden is aangepast.
Muziek, drama, tekenen en sport zijn
belangrijke vakken.
Jongeren tussen 15 en 25 jaar krijgen
een beroepsopleiding. Zij bekwamen
zich in land- en tuinbouwtechnieken,
verzorging van vee, ambachtelijk werk,
huishoudelijke activiteiten en naaien.
Zo kunnen zij thuis een zinvolle bijdrage leveren, maar ook hun kansen
op de arbeidsmarkt vergroten.
Star Mountain biedt ook hulp in de
thuissituatie. Ouders krijgen tips om
beter met hun gehandicapte kind
om te gaan. Het trainingscentrum
ondersteunt lokale organisaties en
scholen waar kinderen met een
beperking naar toe gaan.
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Succes
Door al deze programma’s worden de
sociale omstandigheden voor kinderen
en jongeren met verstandelijke en
fysieke beperkingen in het district
Ramallah langzamerhand beter. In wel
11 dorpen en een vluchtelingenkamp
profiteren kinderen en hun ouders
van de expertise van Star Mountain.
Raghad bijvoorbeeld. Dat is een
meisje van 6 jaar oud met een lichte
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verstandelijke beperking. Ook heeft ze
gehoorproblemen en is haar gezicht
misvormd. Star Mountain helpt
Rag-had om zover te komen dat ze
mee kan doen op een gewone school,
in een gewone klas. Inmiddels herkent
zij al kleuren, vormen, maten en
getallen. En ze kent haar klasgenoten.
As-har is een meisje van 14, verstandelijk en lichamelijk gehandicapt.
Zij is rolstoelgebonden. De familie
woont nogal afgelegen. Haar broer
droeg haar elke dag over een hobbelige en rotsachtige weg tot aan de
plek waar ze met haar rolstoel kon
rijden. Samen met de ouders en het
gemeentebestuur zocht Star Mountain
naar een oplossing voor dit probleem.
Hoewel het geen prioriteit had voor
de gemeente, is de hobbelige weg toch
geplaveid en kan As-har nu zonder
problemen het trainingscentrum
bereiken!
Het zijn mooie voorbeelden van kinderen die uit hun isolement gehaald
konden worden door de inzet, begeleiding en bemiddeling van Star
Mountain-medewerkers.
Mede dankzij uw steun kan Star
Mountain kinderen met een beperking
in de Palestijnse Gebieden perspectief
bieden. Namens onder anderen Raghad
en As-har, hartelijk dank!

www.zzg.nl

Suriname

Onderwijs in de steigers

D

e school, eigendom van de
Broedergemeente, telt 80
leerlingen en 4 leerkrachten.
Het is de enige school in het dorp en
de kinderen van twee dichtbij gelegen
eilanden komen er ook naar toe.
Welke onderdelen zijn aan vervanging
toe? Het plafond in alle klaslokalen,
want dat is opgevreten door termieten.
De tafels en stoelen voor de kinderen
en de leerkrachten, want veel
meubilair is kapot of in slechte staat.
De beide onderwijzersappartementen
die tegen de school zijn aangebouwd
moeten gerenoveerd worden, want
op dit moment zijn ze onbewoonbaar.
Reden genoeg om de handen uit de
mouwen te steken.

Zelf doen?
Kunnen de bewoners van Moitaki of
de Broedergemeenteleden dit zelf
niet financieren? Nee, helaas niet.
De mensen in het dorp hebben geen
vast inkomen, maar leven van wat
hun kostgrondje opbrengt en dat is
niet veel. De mannen zijn afwezig
of werken ver weg en komen maar
sporadisch thuis.

meubilair en een goed plafond dan
zullen ook de kinderen weer met
plezier naar school gaan. En dat komt
hun leren beslist ten goede.
Via het Kinderprogramma hebt u hier een
handje bij geholpen. Mooi werk!

Motivatieverhogend
Het is de bedoeling dat twee jonge
leerkrachten die nu samen in een
huis wonen straks doorverhuizen naar
de twee ‘aanleunwoningen’, zodat zij
elk een eigen woning hebben. Het
schoolhoofd kan dan haar intrek
nemen in de dienstwoning die vier
jaar geleden gebouwd is met steun
van het ZZg. Als hun woonsituatie
verbetert, zal dit zeker een positieve
invloed hebben op de motivatie van
de leerkrachten. En als de klaslokalen
er een stuk beter uitzien, met nieuw

Ta n z a n i a
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In Moitaki, een dorp in Suriname op
een eiland in de Tapanahoni rivier,
heeft de school dringend behoefte aan
een opknapbeurt. De tand des tijds
heeft het gebouw behoorlijk aangetast.

Het dorpje Kilangala ligt in het afgelegen zuidwesten van
Tanzania. De Friese zendelinge Trijntje Beimers zette daar
eind jaren zestig een missiepost op die het verspreiden van het
evangelie combineerde met allerlei medisch en sociaal werk.

Babyhuis
in Kilangala D
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e opvang van te vroeg geboren baby’s of van baby’s
waarvan de moeder bij de bevalling overleden is
maakte daar als vanzelfsprekend deel van uit. Want
niemand kon voor deze kinderen zorgen.
Nog steeds worden in Kilangala baby’s opgevangen, hoewel
je zou denken dat dit met de flessenmelk van tegenwoordig
niet meer nodig is. Maar voor arme families is die melk veel
te duur en ook is de hygiëne een probleem en hebben de
mensen geen koelkast.
De baby’s mogen in het babyhuis blijven tot ze twee jaar oud
zijn en gaan dan in principe terug naar hun familie. Maar
soms kan dat niet en dan blijven ze gewoon.
Ongeveer 20 kinderen zijn er nu, onder wie een albino tweeling en een baby die gered werd uit de latrine waar zijn psychisch zieke moeder hem in had gegooid. Dit kind kreeg de
naam Asante (Swahili voor 'Dank u').
Het babyhuis is voor de kinderen die er naartoe gebracht worden
echt van levensbelang. Het Kinderprogramma ondersteunt dit
werk van harte.

www.twinkids.nl
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Zuid-Afrika

Muziek met meerwaarde
De jongerenbrassbands die sinds 2011 op diverse plaatsen in
Zuid-Afrika zijn gestart, zijn zich volop aan het ontwikkelen.
Het muziekinitiatief van Tyrone Hitzeroth en de jongeren van
zijn eigen band heeft stevig wortel geschoten.

D
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e blazersgroepen van de Broedergemeente in townships en in afgelegen dorpen zijn opgericht om
jongeren kansen te bieden om zich door muziek te
kwalificeren. Wie lid is van een brassband leert wat discipline
is, leert goed te luisteren, weet door te zetten en krijgt een
behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Die eigenschappen komen
ook van pas in het gewone leven.
Veel jongeren in achterstandswijken groeien op in een
omgeving van werkloosheid, criminaliteit, drank en drugs.
Bepaald geen ideale situatie. Muziek maken is een manier
om hieraan te kunnen ontsnappen. In een band merken ze,
misschien voor het eerst van hun leven, dat ze iets kunnen.
Dat hun aandeel ertoe dóet. Samen musiceren, samen werken aan een gemeenschappelijk doel, dat geeft perspectief.
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In het begin betaalden Tyrone en zijn jongeren alles uit
eigen zak: vervoerskosten, maaltijden tijdens de trips,
aanschaf van instrumenten. Inmiddels is het project
dusdanig uitgegroeid, dat dat niet meer gaat. Een bijdrage
van het ZZg is daarom zeer welkom en stelt Tyrone in
staat instrumenten en brandstof te kopen. Want hij moet
vele kilometers reizen om de groepen te bezoeken en te
ondersteunen. En de prijs van benzine is even hoog als hier.
Succes
Er zijn nu, in de Oostkaap en in Johannesburg, 8 blazersgroepen waar zo’n 100 jongeren samen muziek leren maken.
Iedere groep ontwikkelt zich natuurlijk in zijn eigen tempo
en Tyrone, de drijvende kracht achter het project, sluit daar
nauw bij aan met nieuwe plannen. De ene groep moet hij
motiveren om vol te houden en de basisbeginselen goed
onder de knie te krijgen. De andere groep moet hij bij wijze
van spreken afremmen in hun enthousiasme.

Het blazersproject is een mooie mix van inspiratie en
oplossing voor concrete noden zoals benzine en de aanschaf
van trompetten. Een project waar muziek in zit en dan ook
nog met meerwaarde voor de jongeren.
"Ons jeug, ons toekoms", zegt men in Zuid-Afrika. En dat is
precies waarom het Kinderprogramma er, met uw hulp, graag
een bijdrage aan levert.

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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