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De stichting…

De middelen

Kune Zuva
Stichting Kune Zuva is in november 2000 opgericht.
De naam Kune Zuva komt uit het Shona, de meest
gesproken taal in Zimbabwe.
Kune Zuva staat voor de zon schijnt.
De opstart en het vormgeven van Stichting Kune
Zuva heeft geruime tijd in beslag genomen. De
eerste reacties van mensen in onze directe
omgeving waren zo enthousiast dat de keuze om
door te gaan makkelijk was.

Stichting Kune Zuva werft fondsen om haar
projecten ten uitvoer te brengen. De bestuursleden
en diverse vrijwilligers werken zonder enige
vergoeding mee.
De stichting maakt gebruik van lokale contactpersonen c.q. organisaties om ter plaatse toezicht te
houden en de beschikbaar gestelde middelen optimaal
aan te wenden.
Hierdoor wordt gezorgd dat giften nagenoeg geheel
ten goede komen aan de gekozen projecten.

De projecten

De doelstelling
Kune Zuva, de zon schijnt …..
En 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 heel moeilijk hebben,
maar met wat steun vaak een flinke sprong vooruit
kunnen maken. Dit willen wij doen door het
opzetten, begeleiden en (mede) financieren van
kleinschalige projecten.

Zelf hebben wij al enkele jaren kleine projecten in
Zimbabwe op het gebied van scholing en hulp aan
aids-slachtoffers. Deze projecten zullen in de
stichting verder worden uitgebouwd.
Grotere projecten in Ethiopië staan in de startblokken. Op de achterzijde leest u meer hierover.
Kenmerkend aan de huidige projecten van Kune Zuva
is dat ze zijn gericht op individuen, die persoonlijk
zijn bezocht. Samen met deze personen is gekeken
naar de beste manier om hen behulpzaam te zijn.

Even kort voorstellen…
Penningmeester
Jacqueline Mouws

Tijdelijk Voorzitter
Cees van Kempen

Secretaris
Sylvia Brooijmans

33 Jaar en werkzaam als verkeerskundige bij een gemeente. Erg
betrokken bij sociale vraagstukken.
Zij heeft samen met Sylvia door
Zimbabwe gereisd en daar enkele
personen bezocht die nu worden
gesteund.

Getrouwd met Sylvia en werkzaam als consultant. 37 Jaar.
Heeft eerst regelmatig in Afrika
gereisd.
Daarna gewerkt op wereldbankprojecten in Nigeria (1996/97)
en in Ethiopië (1998).

33-Jarige levensmiddelentechnologe. Getrouwd met Cees.
Zet zich ook in voor organisaties
als bijvoorbeeld Unicef.
Haar liefde voor Afrika is ontstaan
toen ze na haar studie ging werken
in Zimbabwe (1991/92)./92).
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In de startblokken… projecten in Ethiopië
In november 2000 hebben Sylvia en Cees een bezoek aan Ethiopië gebracht. Zij zijn daar opgetrokken met John
Skinnader, een Ierse priester en een persoonlijke vriend. Hij is onlangs naar Ethiopië vertrokken en zal daar een
aantal jaren verblijven als leider van een aantal grote, door de EU gefinancierde ontwikkelingsprojecten. Naast
deze werkzaamheden wil John ook graag met individuen ter plaatse aan de gang. Voor Kune Zuva derhalve een
ideale contactpersoon. De volgende projecten zijn in de startblokken gezet.

Addis Ababa – een klein project met
grote impact
Lopend door een willekeurige straat in de hoofdstad
Addis Ababa zit of ligt op elke hoek een lichamelijk
gehandicapte te bedelen. Maar niet alleen gehandi capten leven van de straat. Ook talloze straatkinderen overleven door bedelen, stelen en het
verkopen van snoepjes en sigaretten. Deze mensen
wonen, letterlijk, op straat. Zelfs naar Afrikaanse
begrippen is Addis Ababa een stad waar grote
armoede heerst. John heeft een maand geleden aan
vier straatkinderen een bedrag gegeven, dat zij
naar eigen inzicht mochten besteden.
De jongens Daniël (19) en Davit (16) probeerden
voorheen in leven te blijven met het rondleiden van
toeristen. Als gevolg van de oorlog met Eritrea is
deze ‘inkomstenbron’ weggevallen. Daniël en Davit
hebben hun bijdrage aangegrepen om een vaste
slaapplaats te huren in een huisje dat niet meer dan
een ‘slop’ is, maar voor hen een wereld van verschil
met leven op straat. Zo’n slaapplaats kost circa 35
gulden per maand, normaal gesproken een onhaalbare kaart. Daarnaast hebben ze het plan uitgewerkt om een klein winkeltje in een dicht bevolkte
wijk te beginnen, een locatie uitgezocht en een
eenvoudig investeringsplan gemaakt.
Ook de meisjes Helen (16) en Samravit (15) hebben
de donatie aangegrepen om voor enkele maanden een
‘slaapplaats’ te huren. Daarnaast hebben zij beiden
besloten om een opleiding op een avondschool te
gaan volgen. Helen is al gestart.

Met Kune Zuva willen wij deze vier jongeren voor een
langere periode ondersteunen in de kosten voor
huisvesting en opleiding. Bovendien willen we steunen
in de startfase van het winkeltje, waarmee zij
blijvend een betere toekomst kunnen opbouwen.

Zuid Ethiopië – een grotere aanpak
In het zuiden van Ethiopië, in Chencha, loopt al enige
tijd een programma voor lichamelijk gehandicapten.
130 Mensen, waaronder 12 blinden, uit 27 dorpen
worden gesteund.
Naast hulpmiddelen zoals braillepapier, krukken en
speciale schoenen, worden ook de mogelijkheden tot
operaties bekeken. Hierdoor kunnen sommige handi caps geheel of gedeeltelijk worden genezen. Ook
worden workshops gegeven over mogelijke hulpmiddelen, hun onderhoud en wordt scholing ondersteund. Vanwege een gebrek aan geld dreigt dit
programma binnenkort gestopt te worden, met
vervelende consequenties. Een willekeurig voorbeeld:
Shano is een jongen met een prothese, die periodiek
moet worden aangepast. Zonder hulp groeit Shano uit
zijn prothese en raakt dan weer zwaar gehandicapt.
Kune Zuva wil eraan bijdragen dat dit gehandicaptenprogramma kan worden voortgezet.
In dezelfde regio hebben wij nog enkele projecten op
het oog, onder meer met een vrouwenopleidingscentrum. Momenteel wordt een plan uitgewerkt om de
opleiding toegankelijk te maken voor meer vrouwen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we hier verder op
ingaan.

Onze nieuwsbrief en kerstwens…
Door middel van nieuwsbrieven willen wij u graag op de hoogte houden over hoe de diverse fondsen worden
ingezet. De successen maar ook de problemen zullen worden toegelicht. Binnenkort zullen onze nieuwsbrieven ook
te lezen zijn op www.kunezuva.nl
Dit jaar sturen wij u in plaats van onze 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 2001, maar laat u
de zon weer schijnen voor een paar mensen in Afrika!
Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

Zalige Kerst en een Zonnig 2001

