Tolsedijk 10, 4681 SV Nieuw-Vossemeer – tel. (0167) 503186 - e-mail: info@kunezuva.nl

De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op.

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.
Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen.
Momenteel lopen er projecten in Ethiopië, Namibië,
Kenia, Zuid-Afrika en Tanzania.
Uitgebreide (achtergrond) informatie over
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl.

onze

De middelen
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune
Zuva bijna € 8000 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook verschillende organisaties
die ons een warm hart toedragen. Daardoor konden
we in 2012 ruim € 22.000 aan zinvolle projecten
besteden. Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

De watervoorziening voor een grote lagere/middelbare
school, ter verbetering van de hygiëne waarover wij u in
de vorige nieuwsbrief berichtten, is nu vol in bedrijf.
In Namibië hebben we door de jaren heen de San in
Tsinstsabis geholpen met de opbouw en verdere uitbouw
van Treesleeper, een community based toerismeproject.
Dit jaar is er vooral geïnvesteerd in het opleiden van
jonge San, waarvoor een intensief trainingsprogramma is
opgezet. Dit programma zalover meerdere jaren
grotendeels intern worden vormgegeven.
In Kenia hebben we bij de Turkana een workshop
papiermaken gegeven.De meeste grondstoffen zijn lokaal
beschikbaar en het prachtige papier waarin ook bloemen
en kralen worden verwerkt, is onder andere geschikt als
souvenir.
Dit jaar hebben we naast de sponsoring van de diverse
studenten en scholieren de steun aan enkele
kleuterscholen verder afgebouwd, zie het verhaal op de
achterzijde van deze nieuwsbrief.

Even voorstellen…
Tesfaye Petros, contactpersoon in Gambella, West-Ethiopië
Tesfaye is begin dertig, geboren en getogen in Centraal Ethiopië. Hij is gedreven om bij te dragen aan de vooruitgang
van zijn land. Daarom heeft hij ervoor gekozen om als missionaris bij de Anuak stam aan de slag te gaan. De Anuak
wonen in een onherbergzaam, instabiel gebied in het westen van Ethiopië, vlak bij de Soedanese grens.Meisjes hebben
er slechtshuishoudelijke taken enworden vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Ze krijgen zelden de kansde lagere,
laat staan de middelbare school,geheel te doorlopen. Tesfaye heeft zich persoonlijk tot doel gesteldacht meiden uit
vier verschillende dorpen te begeleiden en te motiveren hun middelbare school af te maken. Zij verblijven hiervoor in
een huis op de missiepost. Nu kunnen ze ook ’savonds (het is om 6 uur donker!) leren,want hier is verlichting.Ter
voorbereiding op hun nationaal examen krijgen de meiden bijles. En dat is nodig, want de kwaliteit van het lokale
onderwijs is laag en biedt te weinig basis voor het examen. Hopelijk kunnen zij op deze wijze in de toekomst een
voorbeeldfunctie gaan vervullen en daardoor de positie van de Anuak vrouwen verbeteren.
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Kleuteronderwijs op eigen benen? Namibië en Ethiopië
Hoe kun je de kansen van kinderen beter vergroten dan door ze een goede start te geven? Vooral in minder
ontwikkelde gebieden speelt kleuteronderwijs hierin een cruciale rol. Met kleuteronderwijs hebben kinderen een
grotere kans om de basisschool met succes te doorlopen. Spelenderwijs leren kleuters er de basisvaardigheden voor
lezen, schrijven en rekenen. En natuurlijk ook samenwerken en zelfstandig werken. Soms is de kleuterschool de
eerste plek waar ze de officiële taal van het land leren, onmisbaar in vervolgonderwijs. Jarenlang hebben wij een
viertal kleuterscholen in Ethiopië en Namibiëgesteund.In Namibië is enkele jaren geleden besloten dat kleuterjuffen
voortaan worden betaalddoor de overheid. Dat was een geschikt moment omonze steunaf te bouwen.
In Ethiopië bestaan kleuterscholen enkel en alleen door
particuliere initiatieven van gedreven onderwijzeressen.
Deze particuliere scholen draaien zelf op voor alle
kosten, wat dan direct de hoogte van schoolgeld bepaalt.
Een goede onderwijzer kost geld. Door de steun van Kune
Zuva kunnen ook kinderen uit arme families deelnemen
aan goed kleuteronderwijs.
Voor de kleuterscholen in Ethiopië, die we sinds 2004
steunen, werken we aan een gefaseerde afbouw van de
reguliere sponsoring. Wij streven ernaar dat de scholen,
na langere tijd te zijn gesteund, op eigen benen gaan
staan. Opstartkosten zoals als het opleiden van de
leerkrachten of aanschaf van lesmateriaal worden do or
ons betaald. Streven is dat de gemeenschap op termijn
de reguliere kosten als het salaris voor de onderwijzeressen voor haar rekening neemt . Onze doelstelling
is “kleuteronderwijs toegankelijk maken voor alle
kinderen”. Dat houdt in dat wij het lesgeld voor arme
ouders soms blijven betalen.
Kort geleden zijn er in onze werkgebiedeneen tweetal
ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de
snelheid waarmee we onze steun afbouwen.
De eerste is het actief worden van enkele grote,
kapitaalkrachtigeontwikkelingsorganisaties
die graag
investeren in kleuteronderwijs. Anders dan Kune Zuva
kunnen en willen zij ook het langdurig runnen van de
kleuterscholen financieren. Wij hebben een goede basis
gelegd voor kleuteronderwijs in Arba Minch en Turmi .
Aan dit initiatief geven deze organisaties een vervolg,
zodat wij ons hier sneller dan verwacht kunnen terugtrekken. Dit geeft ons weer ruimte om andere projecten
op te pakken.

Daarnaast zijn er de zgn. Early Childhood Centers
(ECC) van de organisatie “Save the Children”. Een ECC
richt zich speciaal op kinderen die geen kleuteronderwijs hebben gevolgd om ook hen voor te bereiden
op het basisonderwijs. Het opzetten van ECC’siseen
positieve ontwikkeling. Hierdoor kunnen immers nog
meer kinderen kansrijk doorstromen naarhet basisonderwijs. Een nadeel is echter dat er niet wordt
geïnvesteerd
in
goed
gekwalificeerde
onderwijzers,waardoor
het
uiteindelijke
onderwijsniveau laag blijft.
In Dimeka, een dorp ver in het zuiden van Ethiopië,
waar de Hamar stam woont, zijn wij destijds gestart
met een kleuterschool. Omdat meer kinderen naar
school willen dan dat er plekken beschikbaar zijn,is het
goed dat er nu ook een ECC wordt opgericht. De
beoogde afbouw van onze steunaan onze ‘eigen’
kleuterschool betekent dat onze doelgroep (de kinderen
van de lokale Hamar stam) mogelijk vertrekt naar de
ECC.
Het niveau van dit ECC isniet te vergelijken met het
niveau van onze Montessori kleuterschool, waar een
gekwalificeerde onderwijzeres les geeft in lezen en
schrijven, rekenen, de officiële taal Amhaars en zelfs
al wat basiswoorden Engels.
Het dorp is blij met onze jarenlange hulp en heeft
daarom gevraagd of wij onze steun nog enkele jaren
door willen zetten. Men wil graag zoveel mogelijk
kinderen de kans geven op goed onderwijs.Hier zullen
we onze steun dus minder snel afbouwen. We hebben
gemerkt dat de initiatiefnemers van het ECC graag met
ons samenwerken om onze activiteiten zo goed mogelijk
op elkaar af te stemmen.

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 2013, 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 2013 !
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