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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Het moment om terug te
blikken op de activiteiten van het afgelopen jaar.

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.

In Kare Edome, Turkana, Kenia is zowel voedselschaarste
als de totale afwezigheid van enige vorm van onderwijs
een groot probleem. Door een basis in beide aan te
bieden aan de 70 kinderen wordt een start gemaakt voor
verandering en verbetering.

Uitgebreide (achtergrond)informatie over onze
projecten is te vinden op onze vernieuwde website
www.kunezuva.nl .

De middelen
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune
Zuva ruim € 8000 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook verschillende organisaties
die ons een warm hart toedragen. Daardoor konden
we in 2013 ruim € 20.000 aan zinvolle projecten
besteden. Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

In Murewa, centraal Kenia, zijn we recent van start
gegaan om 30 weeskinderen (20 basisschool en 10
middelbare school) te begeleiden en te ondersteunen.
In Namibië hebben we door de jaren heen de San in
Tsinstsabis geholpen met de opbouw en verdere uitbouw
van Treesleeper, een community based toerisme project.
De afgelopen jaren zijn echter moeizaam verlopen,
toezeggingen vanuit de overheid zijn niet nagekomen,
waardoor de bouw van de lodge ernstig is vertraagd. Dit
brengt het bestaansrecht van het hele project in gevaar.
Wordt vervolgd.
In Ethiopië zijn diverse studenten afgestudeerd.
Ondanks de hoge werkloosheid hebben enkelen van hen
ook al een baan kunnen vinden.

Even voorstellen…
Gilbert Ouma, Kunstenaar in Nairobi, Kenia
Gilbert is 38, geboren in Mombasa, aan de kust van Kenia en opgegroeid in Kisumu vlak bij de grens met Oeganda. Hij
heeft een passie voor kunst. Zijn inspiratie zijn de mensen en de landschappen van Turkana in Noord Kenia. Gilbert
werkt in het Nairobi Nationaal museum als ontwerper van tentoonstellingen. Hij is een vakman in het herstellen van
cultureel erfgoed. Gilbert gebruikt zijn vrije tijd niet alleen om prachtige schilderijen te maken, maar ook om zijn
broer te helpen. Zijn broer Steven werkt als missionaris in Todonyang, Turkana, op de grens van Kenia en Ethiopië.
Door trainingen te geven in bijvoorbeeld weven en het maken van papier uit lokale grondstoffen, biedt Gilbert mensen
nieuwe manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. De vormgeving van de kerstkaart inclusief foto’s zijn van zijn
hand. Zie ook de “creatieve workshops voor Turkana” op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
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Creatieve workshops voor Turkana, Kenia
Turkana in het noordwesten van Kenia is een geografisch geïsoleerd gebied met schaarse regenval en hoge
temperaturen. In het gebied langs het Turkana-meer wonen naast de Turkana ook de Dassanech. Vee voorziet zowel
de Turkana als de Dassanech in hun belangrijkste behoeften. Huiden worden matrassen, het dak van een hut of
sandalen. Het belangrijkste voedsel is vlees, melk en bloed. Voor bloed wordt het dier niet geslacht, maar dit wordt
afgetapt. Turkana en Dassanech zijn meesters in het overleven. Extreme droogte en het daaraan gerelateerde tekort
aan voedsel is iets wat vrijwel ieder jaar terugkomt. Hierdoor worden kinderen en vee als eerste getroffen.
Het gebied is door de overheden "vergeten". De meeste
Turkana hebben nauwelijks toegang tot onderwijs of
medische zorg en er is geen werk. Tijdens de droge
periodes is 75% van de bevolking afhankelijk van
voedselhulp. Om het leven te vergemakkelijken en de
continue oorlogsdreiging met de Dassanech (door gebrek
aan gras voor het vee) te verminderen is onze
contactpersoon actief op zoek gegaan naar andere
bronnen van inkomsten. Er is de afgelopen jaren
geïnvesteerd in visserij voor de groep bewoners die vlak
langs het meer wonen. Er zijn diverse dammen aangelegd
om ook tijdens droogte drinkplaatsen voor het vee te
hebben. Er waren workshops in het maken van manden en
stoelen met riet uit het meer. Kune Zuva heeft onlangs
nog geïnvesteerd in workshops in het maken van prachtig
papier met riet als belangrijkste grondstof. Dit project
liep goed totdat de stammenstrijd weer losbarstte. De
Turkana durven nu geen riet meer te gaan snijden uit
angst voor de Dassanech. Wordt vervolgd.
Verder landinwaarts zijn vergelijkbare problemen van
droogte en werkloosheid, echter zonder de dreiging van
strijd met een naburige stam. Veel mensen van het
platteland trekken hier naar de stad, maar ook daar is
nauwelijks werk. Wel is er in de stad voldoende glasafval
aanwezig, de grondstof voor een nieuw initiatief.

Daar hebben we toen met hulp van de Ghanees Kudjo
Owuso mensen geleerd kralen te maken uit oud glas.
Kudjo bouwt uit lokaal verkrijgbare middelen een oven
(spullen als zand van een termietenheuvel en enkele
onderdelen van een sloopauto). Van glasscherven wordt
glaspoeder gemaakt en dit wordt in vormen gegoten en
deze worden gebakken. Het resultaat zijn prachtige
glaskralen. Een type glaskraal dat in Turkana nog niet
beschikbaar is. De kralen kunnen worden beschilderd
en op de markt worden geruild of verkocht aan zowel
de lokale bevolking als toeristen.
Om het project te starten zijn extra fondsen nodig.
Kudjo moet hiervoor uit Ghana komen en goede
begeleiding is essentieel.
De volgende drie groepen passen goed in het project:
Een groep uit de grote stad Lodwar (>50.000 inwoners),
een groep uit een dorp (10.000 inwoners) niet zover van
het meer en een groep jongeren uit Kakuma (>20.000
inwoners), waar ook een groot vluchtelingenkamp is
gevestigd met 110.000 vluchtelingen voornamelijk uit
Zuid-Soedan, Somalië, Ethiopië en Oeganda. Alle drie
deze groepen zijn Turkana en hebben ervaring met het
verwerken van hun traditionele kralen.

Het afgelopen jaar hebben wij met behulp van Gilbert
(zie “Even voorstellen” voorzijde) de haalbaarheid
onderzocht om in Turkana glaskralen uit oud glas te
maken. Hierdoor wordt glas (inclusief gebroken glas)
hergebruikt. Kralen zijn belangrijk in de Turkana-cultuur,
aan de kleur worden geneeskrachtige eigenschappen
toegeschreven, zo zijn blauwe kralen voor vruchtbaarheid
en witte kralen voor vrede.

Naast Gilbert, die ook het vooronderzoek heeft
gedaan, is lokaal begeleiding aanwezig van o.a. priester
Joseph Ekalimon. Hij heeft met alle drie de groepen
samengewerkt en hij stelt zijn compound beschikbaar
als locatie voor de cursus. Juist Joseph, zelf ook
afkomstig uit Turkana, ziet de noodzaak van de extra
vaardigheden en morele ondersteuning om de
doelgroepen succesvol te maken. Het streven is dat
deze groepen daarna nieuwe mensen zullen opleiden.

Acht jaar geleden hebben wij een
glaskralenproject in Namibië gefinancierd.

Kune Zuva is enthousiast over dit project en gaat er
graag mee aan de slag!

vergelijkbaar

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 NL89 INGB 000 5837915 t.n.v. Kune Zuva te Nieuw-Vossemeer. Hiermee wenst u niet alleen ons
een gelukkig 2014, 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 2014 !

