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De stichting

Terugblik

Kune Zuva
Stichting Kune Zuva bestaat inmiddels één jaar.
Kune Zuva betekent de zon schijnt. Dat is dan ook
direct het doel van deze stichting 'de zon laten
schijnen door mensen kansen te geven in het leven'.
Wij richten ons op mensen in Afrika, die het door
omstandigheden moeilijk hebben, maar met wat
steun vaak een flinke sprong vooruit kunnen maken.
Dit doet Kune Zuva door het opzetten, begeleiden
en (mede) financieren van kleinschalige projecten.
Momenteel zijn dit 15 verschillende projecten in
Ethiopië en Zimbabwe.

De middelen
Het afgelopen jaar heeft Kune Zuva ruim
hfl. 16.000 aan donaties ontvangen. Aan iedereen
die een steentje heeft bijgedragen:
ONZE HARTELIJKE DANK!

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u
informatie over een paar nieuwe projecten. Eerst een
terugblik op de twee projecten die in de vorige
nieuwsbrief zijn beschreven.
Het winkeltje van Peter (aids-patiënt) in Zimbabwe,
loopt goed. Ook zijn gezondheid is redelijk stabiel.
De straatkinderen Daniël en Davit, die begin mei
tijdens rellen in Addis Ababa waren opgepakt, zijn
weer vrij. Duizenden straatkinderen en studenten
zitten nog vast. De enige mogelijkheid om vrij te
komen, is door "legaal" te worden vrijgekocht. Davit
hebben wij pas na 6 maanden en 5 dagen vrij
gekregen. Niet alleen mentaal maar ook fysiek heeft
Davit een dreun te verwerken. De projecten die met
hen waren opgestart, hebben een nieuwe impuls
gekregen.
Meer uitgebreide (achtergrond) informatie over de
diverse projecten is te vinden op www.kunezuva.nl
Hier vindt u onder de rubriek "laatste nieuws"
actuele ontwikkelingen.

Even voorstellen…
Father John Skinnader
Onze man in Ethiopië
John is in 1954 geboren in Ierland. Tijdens zijn
werkzame leven heeft hij zich voornamelijk verdiept in
programma's voor kansarmen. In New York heeft hij
gewerkt in de beruchte Sing Sing gevangenis, in
Ierland waren straatkinderen zijn aandachtsgebied.
Tien jaar lang was hij in Sierra Leone actief, waar hij
de Justice & Peace Movement heeft opgezet. Daarna
heeft hij dit vanuit Rome verder uitgebouwd en was
hij verantwoordelijk voor het geven van trainingen en
workshops wereldwijd over ontwikkelingsprogramma's
en mensenrechten.

Sinds vorig jaar woont hij in Ethiopië en is hij projectcoördinator voor een groot, door de EU en de
Oostenrijkse regering gefinancierd ontwikkelingsprogramma met daarin een veelheid aan projecten.
Naast deze werkzaamheden, die vooral organisatorisch
zijn, integreert John graag met de lokale bevolking.
John komt dan ook regelmatig in aanraking met mensen
die tussen wal en schip vallen.
Ze passen vaak niet in de grootschalige projecten,
maar met begeleiding en wat financiële steun kunnen
ze hun leven weer op poten krijgen. Voor John een
persoonlijke uitdaging en voor Kune Zuva de ideale
contactpersoon.
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Arba Minch / Ethiopië: weeskinderen zorgen voor eigen toekomst
Tariko (19) neemt met zijn zusje Moelekan (14) en broertjes Engedark (12) en Fecado (9) het heft in eigen hand.
Deze vier weeskinderen willen niet bedelen maar liever werken om onafhankelijk te zijn en in eigen onderhoud te
kunnen voorzien.
Sinds de ouders van deze vier kinderen enkele jaren
geleden zijn overleden, is het moeilijk geweest om
dagelijks brood op de plank te krijgen. Met de hulp
van een lokale priester is destijds een hutje
gebouwd waardoor zij een permanent dak boven hun
hoofd hebben.
Om een regelmatige bron van inkomsten te creëren
hebben ze samen met John Skinnader een plan
uitgewerkt. Dit plan, door Kune Zuva financieel
gesteund, heeft geresulteerd in een kiosk langs de
kant van de weg bevoorraad met zeep, sigaretten
(worden per stuk verkocht!), wasmi ddel, shampoo,
schriften, enveloppen, koekjes, snoepjes, suiker,
kauwgom, kruiden, zout e.d.

De opstart verliep moeizaam, want na enige tijd was
het winkeltje leeg verkocht, zonder dat er in een
nieuwe voorraad was geïnvesteerd. Het bijhouden van
een strikte boekhouding bleek noodzakelijk om de
zaken aan de gang te houden. Kune Zuva heeft een
tweede voorraad gefinancierd en besproken hoe ze
de zaken beter aan kunnen pakken.
Sindsdien gaan de zaken goed. Tariko is erg strikt en
niet alleen over de boekhouding. Hij brengt zijn
broertjes en zusje de nodige discipline bij en stuurt
ze naar school.
Met een investering van nog geen duizend gulden ziet
de toekomst er voor deze weeskinderen hoopgevend
uit en gaan ze bovendien alle vier weer naar school.

Arba Minch / Ethiopië: elke gulden telt!
Weg gedoken in de bus vanuit Arba Minch reisde Muluken Tadele naar de hoofdstad Addis Ababa (570 km). Hij
zag geen andere mogelijkheid dan te gaan bedelen om te overleven en zijn blinde moeder te onderhouden.
Zover kwam het echter niet, zijn onwennigheid werd opgemerkt door een politieagent. Deze vroeg waar hij
vandaan kwam en of hij iemand in de hoofdstad kende. Zo kwam Muluken terecht bij de chauffeur van John,
Muluken is 14 jaar oud. Zijn vader, die politieagent
was, is al enige jaren dood. Toen zijn moeder enige
tijd geleden blind werd, was zij niet meer in staat
om te werken op de staatsboerderij. Zijn twee
broers en zusje zijn toen verspreid ondergebracht
bij familie.
Muluken woont bij zijn moeder in een huisje van
3 x 4 meter. Hierin staat naast een bed, een houten
bankje, een wankele stoel en een afsluitbare kist.
Muluken heeft met de hulp van Kune Zuva een
schoenpoetskist gekocht voorzien van schoenpoets,
borstels e.d. Verder heeft Kune Zuva zijn
schoolgeld betaald voor een deel van het schooljaar
en zijn schoolschriften.

’s Ochtends gaat Muluken naar school en 's middags
stroopt hij de stad af naar klanten. Op sommige
dagen verdient hij niets, op andere soms wel 8 birr
(hfl. 2,50). Dit geld verdwijnt allemaal in een blikken
spaarpot.
Deze spaarpot wordt door zijn moeder bewaakt. De
spaarpot zit in de kist. De sleutel van het hangslot
heeft zij aan haar omslagdoek geknoopt.
Trots liet zijn moeder ons zien dat er, naast het geld
dat is uitgegeven voor bi jvoorbeeld eten en school, al
47 birr (circa hfl. 15) is gespaard. Dit geld is alvast
beschikbaar voor nieuwe schoenpoets (10 birr per
pot) en schoolgeld voor het volgende trimester.
Muluken en zijn moeder zien de toekomst weer met
een glimlach tegemoet!

Kune Zuva en Kerst
Zoals u kunt lezen is uw donatie aan Kune Zuva in goede handen. De Stichting werkt hard aan continuering en
uitbreiding van haar projecten. Daarbij blijft uw (financiële) steun van essentieel belang.
Ook dit jaar sturen wij u als kerstwens deze nieuwsbrief. Wij vragen u om onze stichting te steunen met
een donatie op giro 5837915. Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2002, maar laat u de zon weer
schijnen voor een paar mensen in Afrika! Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2002!
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