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De Stichting
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 Zuid-Soedan,
Kenia, Ethiopië, Tanzania, ZuidAfrika en Zimbabwe.

De middelen
Naar aanleiding van de vorige
nieuwsbrief heeft Kune Zuva bijna
€ 8.600 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook verschillende
organisaties die ons een warm hart
toedragen. Daardoor konden we in
2016 meer dan € 40.000 aan zinvolle
projecten besteden. Een geweldig
resultaat, waarvoor dank!

Terugblik
Het jaar zit er weer bijna op. Dit is het
moment om terug te blikken op de
activiteiten van het afgelopen jaar.
Naast de aanmerking als een
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) ontving Kune Zuva in 2016
ook het CBF keurmerk voor ‘Erkend
goed doel’, vanwege verantwoorde
besteding en beleid.
De vorige nieuwsbrief beschreef het
weeskinderenproject in Centraal
Kenia. Tijdens ons bezoek zijn de
gebouwde toiletten feestelijk
geopend. Jennifer, één van onze
universiteitsstudentes, geeft daar
onze wezen van diverse middelbare
scholen onder andere weerbaarheidstraining.
In Tanzania studeert Esther in
december af. Esther volgen en
steunen wij al sinds 2004.

Als Maasai werd zij op jonge leeftijd
uitgehuwelijkt, maar ze vluchtte en
kwam in ons programma terecht. Een
indrukwekkende persoonlijkheid die
meisjes in haar omgeving inspireert.
In Ethiopië steunen we dit jaar 31
studentes en 13 scholieren; de
meesten succesvol. De zojuist
afgestudeerde Melishew heeft een
aanstelling op haar universiteit en
Bazazew bij Artsen Zonder Grenzen
in zijn woonplaats.

Uitgebreide achtergrondinformatie over onze
projecten is te vinden op onze
website www.kunezuva.nl.
De laatste updates en foto's
staan ook op onze Kune Zuva
Facebook pagina.

Even voorstellen…
Steven Ochieng, contactpersoon, Turkana, Kenia
Fr. Steven (43) is geboren aan de kust in Mombasa, Kenia,
als derde in een familie van 9 broers. Zijn moeder was het
grootste deel van haar leven werkzaam als onderwijzeres.
Steven werkt sinds 1993 op de verschillende missieposten in Turkana, Noord-Kenia. In 2003 is hij tot priester
gewijd en sinds 2009 is hij tevens lid van de raad van
bestuur van zijn congregatie. Hij heeft meegeholpen de
missiepost midden in de woestijn, Todonyang, op de
grens met Ethiopië, (z.o.z. uitwisselproject) te bouwen.
Dit is uiteindelijk zijn thuisbasis geworden.

In Todonyang heeft Steven over de laatste jaren een
basisschool gesticht en uitgebouwd. Op dit moment
krijgen ongeveer 165 kinderen daar les.
Stevens droom is om het werk in de diverse missies te
blijven ondersteunen. Daarom studeert hij op dit moment
in Manilla, Filipijnen, aan een meerjarige opleiding in
onderwijskunde, om zo in de toekomst het opleidingsniveau in Turkana te kunnen verbeteren. Hij gelooft dat
alleen onderwijs deze gemeenschappen kan helpen te
ontsnappen aan de dagelijkse uitdagingen van droogte,
hongersnood, stammenstrijd en armoede.

Uitwisselproject, basisscholen Kenia – Nieuw Vossemeer
Kune Zuva ziet het niet alleen als haar taak om mensen in
Afrika kansen te geven, maar ook om hier in Nederland
voorlichting te geven over wat we kunnen doen en waarom.
Dat er belangrijke redenen zijn waarom ontwikkelingshulp
nog steeds wenselijk is, zodat mensen liefst in hun eigen
land een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.
Eind 2015 is er een prachtig uitwisselingsproject vormgegeven tussen de kinderen van basisschool Merijntje in
Nieuw-Vossemeer en de kinderen van Todonyang in
Turkana, Kenia. De kinderen van Merijntje is gevraagd om
etuis samen te stellen voor een kind in Kenia, maar ook
om een persoonlijke tekening te maken. Onze vrijwilligster mocht deze allemaal uitdelen in Kenia, met de vraag
een tekening terug te maken voor de kinderen in
Nederland. De scholieren in Todonyang zijn afkomstig uit
twee rivaliserende stammen. Ze ervaren op deze school

dat ‘de vijand’ ook kinderen heeft. En dat die kinderen op
school gewoon je vrienden kunnen zijn. Iedereen was
uitgelaten over het cadeautje uit het verre Nederland.
Het maken van een tekening terug voor de jongens en
meisjes in Nederland vinden ze een uitdaging, maar de
resultaten zijn indrukwekkend. Bij de hoogste klassen
hebben ze veel vragen over het Nederlandse kind dat een
tekening voor hen heeft gemaakt. Heeft hij of zij
broertjes en zusjes? Hoeveel beesten heeft de familie?
Gaan zij elke dag naar school? Vaak is een persoonlijke
boodschap in de retourtekening gemaakt. Er zijn daarbij
volop hartjes, I Love You’s en Thank You’s gekleurd.
Terug in Nederland was de verrassing en hilariteit vooral
in de hoogste klassen groot. Een leerzame uitwisseling
voor zowel de kinderen als de mensen eromheen.

Start bouw basisschool, Thon-Aduel, Zuid-Soedan
Afgelopen jaar schreven we al dat
tussen de puinhopen van ZuidSoedan generaties opgroeien met
geweld als communicatiemiddel.
Scholen ontbreken, zeker op het
platteland. Onderwijs legt een basis
voor nieuwe inzichten en sterkt
mensen bij het zelf keuzes maken.
Langzaam maar zeker (her)openen
enkele scholen de deuren, maar in de
dorpen zijn er geen scholen waar de
kinderen naartoe kunnen.
Onze contactpersoon Father Boniface
woont sinds 2 jaar in het gebied ThonAduel, een zogenaamd veiligheidsgebied. Door de extra bescherming zijn
hele families hierheen verhuisd.
Zowel vanuit de overheid als vanuit de
missie van Boniface, is het bouwen van
een school een belangrijke prioriteit.
In 2015 is begonnen met het lesgeven

aan twee klassen onder grote mango
bomen. Gelukkig hebben wij fondsen
gevonden om het eerste klaslokaal
(groep 3) te bouwen en meubileren.
Er zijn echter nogal wat obstakels. De
onrust in het land is groot. Dit wordt
lokaal versterkt door het gebrek aan
voedsel. Boniface is drukdoende met
het zoeken en inkopen van voedsel,
naast het organiseren van trainingen
op gebied van lokale landbouw.

regelmatig met panne staan,
vervangende onderdelen moeten
-met monteur- worden ingevlogen.
Intussen worden de wegen geblokkeerd door de diverse trucks, die zijn
vastgelopen en wachten op hulp,
reparatie of beter weer. Maar ondanks
deze grote uitdagingen weet Boniface
toch de bouw van het klaslokaal door
te laten gaan. Hopelijk starten de
lessen in januari in het nieuwe lokaal.

Daarnaast is de regentijd aangebroken,
sommige wegen zijn overstroomd door
rivieren, andere wegen compleet stukgereden. In het land zelf zijn wel
grondstoffen zoals zand en rotsblokken voor de bouw te vinden, maar
speciale materialen en vaklui moeten
uit Oeganda of Kenia komen. Transport
vindt dan plaats met gewapende
escorte over de verrotte wegen.
Gevolg is daardoor ook dat de trucks
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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 vakopleidingen en alles
daartussen voor achtergestelde groepen 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. Als u kerstcadeaus aanschaft via
www.4Morgen.org of boeken via www.YouBeDo.nl kunt u ook kiezen voor een afdracht aan Kune Zuva zonder dat
het iets extra’s kost. Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2017, maar laat u de zon weer schijnen voor
enkele mensen in Afrika. Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

Kune Zuva wenst u ‘n liefdevolle kerst en ‘n zonnig 2017!

