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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Afgelopen jaar hebben we
naast onze steun aan een grote groep studenten,
scholieren en “onze” drie kleuterscholen voornamelijk
grotere projecten in Ethiopië opgepakt.

Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen.
Kune Zuva betekent ‘de zon schijnt’. Dit is ook direct
het doel van deze stichting 'de zon laten schijnen
door mensen in Afrika kansen te geven in het leven'.
Dit doet Kune Zuva door het opzetten, begeleiden en
(mede) financieren van kleinschalige projecten.
Momenteel zijn dit 48 lopende projecten in Ethiopië,
Namibië, Zimbabwe, Kenia en Tanzania
Uitgebreide (achtergrond) informatie over onze
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl.

De middelen
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune
Zuva bijna € 8000 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook steeds meer organisaties die
ons een warm hart toedragen. Daardoor konden we in
2009 ruim € 30.000 aan zinvolle projecten besteden.
Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

Dit jaar zijn 3 van onze studentes succesvol afgestudeerd, 2 zijn om gezondheidsredenen gestopt. We zijn
met 6 nieuwe meiden van start gegaan naast de 19
studentes die nog met hun opleiding bezig zijn.
Een intensieve basiscomputercursus voor 22 kansarme
jongeren, vormgegeven door één van onze lokale vrijwilligers heeft nu al voor de helft van deze jongeren
geresulteerd in werk.
Er is een metaalbewerkingscursus voor zes kansloze
jongeren opgestart door Hanny Abels samen met de
directeur van een vakschool. De geslaagde jongeren kunnen met overheidssteun een eigen werkplaats opzetten.
Kleuterschool Lemat in Arba Minch heeft nu aansluiting
op de waterleiding en een veilig, hygiënisch toilet.

Even voorstellen…
Hanny Abels, contactpersoon Arba Minch, Ethiopië
Na 25 jaar als personeelsadviseur te hebben gewerkt, heeft Hanny in 2002 haar baan opgezegd omdat die geen
voldoening meer gaf. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen bij Bureau Slachtofferhulp en Humanitas. Toen haar man Hans
met vervroegd pensioen ging en zij zichzelf nog te jong en actief vonden om achter de geraniums te zitten, zijn zij
vrijwilligerswerk in Ethiopië gaan doen. Hans werkt sinds februari 2008 bij de universiteit van Arba Minch en helpt
hen bij het opzetten van een goede afdeling Informatie en Communicatie Technologie. Ook Hanny heeft haar draai
gevonden en ondersteunt zowel Kune Zuva als de Stichting Weeshuis Arba Minch bij de coördinatie en opvolging van
projecten, waaronder de renovatie en nieuwe toiletten voor de Katoenschool (z.o.z.).
Getroffen door de armoedige omstandigheden waarin de meeste scholen verkeren en de slechte hygiëne en sanitaire
faciliteiten hebben Hans en Hanny daarnaast besloten om ook zelf een aantal verbeteringsprojecten te begeleiden en
te financieren. Hiervoor hebben zij de hulp van familie en vrienden ingeroepen en diverse acties georganiseerd.
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Renovatie en nieuwe toiletten voor de Katoenschool in Arba Minch, Zuid-Ethiopië
De naam Katoenschool is eigenlijk een bijnaam: deze basis/ middelbare school is gebouwd in samenwerking met de
nabij gelegen katoenfabriek. Eind jaren ’90 sloot de fabriek haar deuren en viel voor de meeste gezinnen het vaste
inkomen weg. Het onderhoud van de school komt nu voor rekening van de lokale gemeenschap. Met het sluiten van de
fabriek en daarmee het wegvallen van hun financiële steun, is de school in verval geraakt. Er zijn totaal 18 lokalen,
enkele bijgebouwen zoals een bibliotheek, twee kantoorruimtes en twee(!) toiletten voor bijna 3000 leerlingen. De
meeste gebouwen zijn van traditionele materialen (hout en modder) die zonder jaarlijks onderhoud snel in verval
raken. Enkele jaren geleden hebben wij de hele school voorzien van nieuwe bankjes en tafels.
Eén van de problemen is dat bij het aanbreken van
het regenseizoen, het water de lokalen binnenstroomt wat funest is voor de nieuwe meubels.
Recentelijk hebben we daarom enkele lokalen van
nieuwe betonnen vloeren voorzien. Dit was voor
Kassech, één van de onderwijzeressen, het moment
om mensen te mobiliseren en de slechtste gebouwen
af te breken en opnieuw uit hout en klei op te
trekken. De bestaande materialen zijn hergebruikt en
wij hebben fondsen ter beschikking gesteld om o.a.
kozijnen en deuren aan te schaffen.

Nu zijn we in een vergevorderd stadium om de toiletten
te vernieuwen. De huidige zijn gevaarlijk, je moet er
balanceren op een aantal houten balken boven een put.
Bovendien zijn er geen wanden. Het ontbreken van
privacy is voor de oudere meisjes een belangrijke reden
om de school vroegtijdig te verlaten. De meeste
scholieren gebruiken de velden rondom de school als
toilet.
Gekozen is om naast acht “standaard” hurktoiletten ook
vier ecologische toiletten te bouwen.

Duurzame oplossingen door eco-toilets en zonnepanelen in Ethiopië en Kenia
Ecologisch verantwoorde oplossingen worden wereldwijd steeds belangrijker. Kune Zuva kiest waar mogelijk voor een
duurzame investering di e milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord is. Hieronder onze duurzame oplossingen voor
2009, graag gaan wij ook hier in 2010 mee door.
Ecologische toiletten – In Arba Minch, Ethiopië draait
een internationale proef met ecologische toiletten.

Zonnepanelen – Recentelijk hebben we op twee plaatsen
geïnvesteerd in zonnepanelen.

Kune Zuva mag voor de Katoenschool deze expertise
gebruiken. De ouderejaars en leerkrachten moeten
leren hun ontlasting en urine te scheiden. Dit kan in
speciaal hiervoor gebouwde toiletten die zijn voorzien
van twee verschillende gaten. De ontlasting wordt
omgezet in mest en de urine in ammonium.

In Jolkasa, Borana, Ethiopië kan nu ’s-avonds de gemeenschapsruimte door zonne-energie worden verlicht. Het
geven van workshops over maatschappelijke ontwikkelingen, HIV/ Aids en culturele verschillen kan nu in de
avond plaatsvinden, waardoor de opkomst groter is.

Beiden worden gebruikt om de schooltuin te bemesten
en zo de opbrengst op een verantwoorde manier te
verhogen. De schooltuin voorziet 200 weeskinderen,
die één van de onderwijzeressen onder haar vleugels
heeft genomen, van verse groente en aanvullende
inkomsten.

In Todonyang, Turkana, Kenia wordt het paneel gebruikt
voor nachtverlichting en om de koelkast op aan te sluiten.
Deze koelkast is onderdeel van de woestijn-apotheek die
is gebouwd om de seminomaden van o.a. inentingen te
voorzien. Vaccins moeten gekoeld worden opgeslagen.
Door de nachtverlichting kunnen bijvoorbeeld slangbeten
direct worden behandeld.

Kerstwens van Kune Zuva
Zoals u kunt lezen blijft Kune Zuva zich actief inzetten in Afrika. De Stichting werkt hard aan continuering van
haar projecten. De focus ligt op onderwijs in alle fases vanaf kleuteronderwijs tot universiteit en alles
daartussen voor achtergestelde groepen (in sommige landen met name vrouwen!) in de samenleving. Deze
projecten lopen meestal over meerdere jaren. Daarbij blijft uw (financiële) steun van essentieel belang.
Ook dit jaar sturen wij u als kerstwens deze nieuwsbrief. Wij hopen dat u onze stichting wilt steunen met een
donatie op ING 5837915 t.n.v. Kune Zuva te Nieuw Vossemeer (internationale overmakingen via IBAN NL89
INGB 000 5837915 - Swift/BIC Code INGBNL2A). Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2010, maar
laat u de zon weer schijnen voor enkele mensen in Afrika! Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2010 !

