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De stichting

Terugblik

Kune Zuva
Stichting Kune Zuva bestaat inmiddels twee jaar.
Kune Zuva betekent “de zon schijnt”. Dat is 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 17 lopende en 11 afgesloten
projecten in Ethiopië en Zimbabwe.
Uitgebreide (achtergrond) informatie over onze
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl Hier
vindt u ook de actuele ontwikkelingen.

De middelen
Het afgelopen jaar heeft Kune Zuva ruim
€ 6.500 aan donaties ontvangen. Aan iedereen die
een steentje heeft bijgedragen:
ONZE HARTELIJKE DANK!

De laatste nieuwsbrief is alweer een jaartje geleden
uitgekomen, onze projecten zijn dit afgelopen jaar
gewoon doorgegaan. 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.
Muluken (14 jaar), ons schoenpoetsertje, deed het
tot voor kort erg goed, zowel op school als met het
schoenpoetsen. In augustus j.l. heeft hij vrij
onverwachts zijn boeltje verkocht om met zijn blinde
moeder af te kunnen reizen naar een heilige bron die
haar ogen beter zou maken... Jammer genoeg is het
resultaat dat moeder nog steeds blind is, Muluken bij
terugkomst geen geld meer kon verdienen met
schoenpoetsen en dus ook niet meer naar school kon.
Kune Zuva heeft hem, met intensievere begeleiding,
een
tweede
kans
gegund:
hij
gaat
weer
schoenenpoetsen en zit inmiddels weer op school.
Het winkeltje van de vier weeskinderen loopt goed.
Gezamenlijk hebben zij het hutje omgetoverd tot een
volwaardig huisje. Kune Zuva heeft bouwmaterialen
ter beschikking gesteld.
De oudste Tariko (20) is inmiddels de trotse vader
van een dochter “Sylvia” (juni 2002).

Even voorstellen…
Romano van Kempen
Een donateur(tje)
Romano woont in Leidschendam en is als 9-jarige één
van onze jongste reguliere donateurs. Romano kan met
een deel van zijn zakgeld (€ 3 per maand) ervoor
zorgen dat bijvoorbeeld Aderadjé naar school kan
blijven gaan.
Romano gaat zelf naar groep 5 en vindt de leukste
vakken taal en rekenen.

Aderadjé uit Ethiopië is 14 jaar en kan met de
bijdrage van Romano niet alleen zijn schoolgeld
betalen maar ook het benodigde schrijfmateriaal en
schriftjes. Hij gaat halve dagen naar school, de ene
week ’s ochtends, de andere week ’s middags, dit
omdat er niet genoeg klaslokalen en leraren zijn.
Op deze manier kan Aderadjé het vrije dagdeel
besteden om schoenen te poetsen. Hiervan koopt hij
dan eten voor zijn zusje, zijn oma en zichzelf.
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Chencha / Ethiopië: studie geeft toekomst
Birhanu is geboren in de bergen van Chencha. De stam waarvan hij deel uit maakt heeft een eigen taal en eigen
gewoontes. Zij worden door de overige stammen gezien als paria/ verschoppelingen en worden wel ‘mensen die
met honden leven’ genoemd. Dit omdat zij mede in hun levensonderhoud voorzien door het schoonmaken en
bewerken van dierenvellen. De geur van vleesresten trekt (zwerf)honden aan en de stamleden dragen een
typische geur met zich mee, onaangenaam voor mensen buiten de stam.
Birhanu is de eerste van zijn stam die de middelbare school heeft afgerond. Ook in Ethiopië is het
kunnen lezen, schrijven en rekenen steeds
belangrijker. Om zijn opleiding te kunnen
bekostigen, schraapte hij het vlees van de huiden en
verkocht dit als hondenvoer.
Zijn doel is om uiteindelijk leraar te worden en zo
anderen van zijn stam te kunnen opleiden. Hoewel
hij hard zijn best heeft gedaan, waren zijn punten
niet voldoende om een beurs van de overheid te
krijgen. De taalbarrière en de beperkte acceptatie
binnen zijn stam voor ’studeren’ hebben hier zeker
aan bijgedragen.

Echter de motivatie van Birhanu is hoog. Hij heeft
alles in het werk gesteld om te kunnen worden
toegelaten op een lerarenopleiding. In Arba Minch, de
provinciale hoofdstad vlak bij Chencha werd hij,
vermoedelijk mede door zijn afkomst, niet
toegelaten. Gelukkig heeft hij een plaats kunnen
bemachtingen bij het ’lerarenopleidingscentrum' in
Addis Abeba, 500 km van zijn dorp.
Met onze steun is hij afgelopen september van start
gegaan. Hij hoopt over twee jaar als leraar-inopleiding aan de slag te kunnen. Enkele jaren later
zal hij dan terug kunnen gaan naar zijn stam om deze
les te gaan geven.

Omorathie / Ethiopië: arbeid voor zeep
In het uiterste zuiden van Ethiopië leven nog steeds diverse nomadenstammen (vergelijkbaar met de Masaï). Met
hun vee trekken zij over de vlakten op zoek naar voedsel. Voor andere zaken wordt nog altijd gebruik gemaakt
van ruilhandel, geld als betaalmiddel komt weinig voor.
Jozef, een nomade, is circa 18 jaar en zit op de
middelbare school in Arba Minch. Van elke stam
krijgt de beste ‘leerling’ een beurs om te gaan
’studeren’. Dit houdt in dat Jozef woonruimte, eten
en scholing van de overheid ’krijgt’.
Eén keer per jaar gaat Jozef naar huis, een reis van
circa 3 dagen. Thuis is het leven voor Jozef heel
anders dan op school. Zijn schoolvriend is
bijvoorbeeld van een andere stam en thuis zijn
vijand. Op de vraag wat hij het fijnst vindt van naar
huis gaan antwoordt hij: het eten. Het mengsel van
melk en bloed behoort tot zijn favoriete kost. Het
vervelendst vindt hij dat hij van zijn vader koeien
moet stelen bij andere stammen.
Het klimaat maakt dat de nomaden artikelen als
zeep en westerse kledij niet gebruiken.

Thuis smeert Jozef zich tweemaal daags in met een
dierlijk vet om zijn huid te beschermen tegen de zon
en draagt hij een lendendoek.
Op school gelden andere gebruiken, waaraan de
nomaden studenten zich dienen aan te passen.
Om essentiële zaken als zeep, kleding, pennen,
schriften en transport te bekostigen, is een
studentenfonds opgericht. Door nomadenstudenten in
te schakelen voor bijvoorbeeld het bouwen/
herstellen van huisjes voor oude mensen en
gehandicapten, snijdt het mes aan twee kanten.
Tot nu toe maken 43 nomadenstudenten zoals Jozef
gebruik van het studentenfonds. Inmiddels hebben
zij diverse huisjes gebouwd of verbouwd. Kune Zuva
betaalt de materialen en de arbeid.

Kerstwens van Kune Zuva
Zoals u kunt lezen, breiden de projecten van Kune Zuva zich steeds verder uit. De Stichting werkt hard aan deze
uitbreiding en continuering 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 2003, 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 2003!
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