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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 nog steeds groter wordende
groep studenten en scholieren en “onze” drie kleuterscholen, ook enkele microkredieten verstrekt aan m.n.
ex-studenten.

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 projecten in Ethiopië, Namibië,
Kenia, Zuid-Afrika 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 ruim € 8000 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook steeds meer organisaties die
ons een warm hart toedragen. Daardoor konden we in
2011 ruim € 34.000 aan zinvolle projecten besteden.
Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

Voor de kleuterscholen in Ethiopië, die we sinds 2004
steunen, werken we aan een gefaseerde afbouw van de
reguliere sponsoring. Wij vinden dat de scholen na
langere tijd te zijn gesteund, op eigen benen moeten
kunnen staan. Natuurlijk begeleiden we ze goed bij de
overgang.
Verder zijn we recent van start gegaan met de watervoorziening van een grote lagere/middelbare school, ter
verbetering van de hygiëne. Lees hierover meer op de
achterzijde van deze nieuwsbrief.
Terwijl vorig jaar in het teken stond van het 10-jarig
bestaan van Kune Zuva, kunnen we op dit moment niet
heen om de hongersnood die zich in de hoorn van Afrika
voltrekt. Ook hierover op de achterzijde meer.

Even voorstellen…
Ashling, contactpersoon in KwaZulu Natal, Zuid-Afrika
Ashling, een jonge blanke vrouw, werkt als lector op de Universiteit van KwaZulu Natal. Ashling heeft tijdens haar
studie onderzoek gedaan voor een grote stichting die actief is op het platteland van Zululand. Het doel van deze
stichting is: hoop en mogelijkheden bieden aan fami lies met HIV/AIDS. Aan het einde van de middelbare school
vroegen de scholieren hulp om verder te leren. Ze weten niet wat de mogelijkheden zijn en hoe ze dit kunnen
betalen. Hun droom om te leren werd Ashl ing’s droom om te helpen. Ashling laat iedere student een beroepskeuze
test doen om ze daarna op een geschikte opleiding te plaatsen. Dit zo veel mogelijk zonder ze weg te halen uit hun
eigen omgeving. Tijdens hun opleiding doen de studenten werkervaring op via stages waardoor hun kansen op werk
aanmerkelijk worden vergroot. Ook wordt een positieve werkhouding, ethiek en etiquette bijgebracht. Voor dit
laatste gebruikt ze de oudere studenten die de jongere studenten stimuleren in gewenst gedrag en houding. Als je
meer wil weten over de stichting van Ashling en deze brede aanpak, kijk op: www.ilearntolive.co.za.
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Hygiëne en schoon drinkwater op scholen in Ethiopië
In Afrika heeft 48% van de mensen geen toegang tot veilig drinkwater en blijft tweederde verstoken van hygiënische
sanitaire voorzieningen. Om de gezondheidssituatie te verbeteren investeren wij actief in voorzieningen voor schoon
drinkwater en sanitair op meerdere scholen. Ook het geven van voorlichting over hygiëne is belangrijk, zelfs bij de
allerkleinsten. Door gebrek aan water, maar zeker ook door gebrek aan kennis over hygiëne, is men niet gewend om
bijvoorbeeld regelmatig handen te wassen.
Voor de Lemat Katoenschool in Arba Minch, ZuidEthiopië, een lagere school met bijna 3000 leerlingen,
legt Kune Zuva op dit moment een drinkwatervoorziening aan. Er komen twee kranen: één bij de
meisjes- en één bij de jongenstoiletten. In 2009 zijn
deze gebouwd met geld van onze stichting. Anders
dan bij ons gebruiken deze toiletten geen water.
Naast de zogenaamde hurktoiletten zijn ook enkele
ecologische toiletten aangelegd, waarmee o.a.
compost voor de schooltuin wordt gemaakt.

De kranen worden gevoed door een watertank met een
inhoud van 20m3, gebouwd op 6 meter hoge palen. Deze
tank wordt aangesloten op het gemeentelijk waterleidingnetwerk, via een 200 meter lange leiding.
Doel van deze kranen is eenvoudig: leveren van schoon
drinkwater, maar ook handen wassen na het plassen (en
natuurlijk voor het et en)! Op deze wijze kunnen veel
infectieziektes en daarmee zelfs kindersterfte worden
voorkomen.

Hongersnood in de Hoorn van Afrika
In de hoorn van Afrika heeft de combinatie van de ergste droogte in 60 jaar en de regionale conflicten geleid tot een
grote ramp. Meer dan 13 miljoen mensen zijn op zoek naar voedsel, huisvesting en andere basisbenodigdheden. Meer
dan 23% van de mensen is ondervoed, normaliter wordt bij 15% ondervoeding al gesproken van een ramp. Onze
contact-personen in zowel zuid-Ethiopië als noord-Kenia luidden de noodklok. Hoewel wij, als Kune Zuva, voedselhulp
niet als onze primaire taak zien, konden we voor deze noodkreten onze ogen niet sluiten en waren we in staat te
helpen.
In Turkana (noord-Kenia) was bijna 2 jaar geen regen
gevallen. Het water achter de dammen die de afgelopen
jaren zijn gebouwd, was intussen opgedroogd.
Steven, ons contactpersoon in Turkana, en zijn mensen
hebben diverse landrovers en kennen het gebied en de
verschi llende bevolkingsgroepen. Bij de verspreiding van
het (internationaal) gedoneerde voedsel bleek dat er
onvoldoende geld voor benzine was.

In Borana (zuid-Ethiopië) voorzag onze contactpersoon
eind maart al grote problemen omdat het niet regende.
We hielpen hem om toen nog tegen redelijke prijzen een
voedselvoorraad aan te leggen. De afgelopen maanden
heeft hij hiermee mensen in hongersnood te eten
kunnen geven, totdat de grote hulporganisaties ook
zover waren. Zijn aanvragen bij o.a. Cordaid en Caritas
zijn goedgekeurd, zodat de scholen in oktober weer
open konden en de kinderen schoollunches krijgen.

Met onze (en uw) hulp is er, toen de nood het hoogst was,
maïs rondgebracht. Steven en zijn collega’s letten ook op
een eerlijke verdeling en beperking van misbruik zoals de
verkoop van voedselhulp.
Ernstig ondervoede kinderen worden direct opgevangen
in centra, waar zij vanuit de missie speciaal voedsel
krijgen.

Investeren in mensen helpt. Turra, vader van 10
kinderen, heeft het afgelopen jaar van ons een tweede
os gekregen. Dit jaar heeft hij het ongelofelijke
gepresteerd door ondanks de droogte toch wat maïs te
oogsten. Uit dankbaarheid schonk hij deze aan onze
contactpersoon. Volgend jaar hoopt hij zelf zijn gezin
maar ook anderen te kunnen voeden.

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 2012, 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 2012 !

