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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
financieren van kleinschalige
projecten. Stichting Kune Zuva
steunt steeds meer mensen.
Momenteel lopen er projecten in
Zuid-Soedan, Kenia, Ethiopië,
Tanzania en Zuid-Afrika.

De middelen
Naar aanleiding van de vorige
nieuwsbrief heeft Kune Zuva ruim
€ 6.200 aan giften ontvangen.
Naast particulieren zijn er ook
organisaties die ons een warm hart
toedragen. Daardoor konden we in
2018 bijna € 20.000 aan zinvolle
projecten besteden. Een geweldig
resultaat, waarvoor dank!

Terugblik
Het jaar zit er weer bijna op. Dit is
hét moment om terug te blikken
op het afgelopen jaar.
In Zuid Soedan is voedsel de
hoogste prioriteit. Wij zijn dan ook
erg blij dat ‘ons’ schooltje in Thon
Aduel met de schooltuin ervoor
zorgt dat de kinderen behalve
onderwijs ook iedere dag een
goede maaltijd krijgen.

Afstuderen en dan aan het werk,
dat is belangrijk. In Ethiopië is
Birtukan na haar afstuderen
vrijwel direct als secretaresse van
start gegaan, ver van huis maar
dicht bij waar zij studeerde. En in
Tanzania heeft Esther een baan
gevonden en werkt nu in een
Golden Crest hotel als assistent
HR-manager. Panashe zit in de
laatste fase van haar studie in Zuid
Afrika en gaat op een cruiseschip
als cateraar aan de slag.

In Centraal Kenia zijn vier van
‘onze’ weeskinderen van start
gegaan met een vakopleiding,
variërend van kapper tot
IT-specialist. Vijf andere wezen
volgen, met onze ondersteuning,
een HBO-opleiding. En ook in
Ethiopië zijn recent zes studentes
aan hun vervolgopleiding
begonnen.

Even voorstellen…
Agnes Kamuya, Kasikeu, Oost - Kenia
In 2010 ontmoetten we moeder Agnes (65) in Kenia.
Agnes werkte 35 jaar als onderwijzeres op een
basisschool. Na haar pensioen in 2008 is zij nog
actiever geworden in het begeleiden van wezen en
andere kwetsbare kinderen uit een moeilijke
gezinssituatie. Zij geeft deze kinderen de kans om
zowel basis- als vervolgonderwijs af te ronden. Agnes’
passie om de levens van kinderen in nood te
verbeteren is groot, maar haar fondsen zijn beperkt.
Tegenwoordig zijn deze activiteiten georganiseerd in
de Kasikeu Weeskinderen Zorggroep (zie achterzijde).

Agnes is een moeder van twee zonen (39 & 34) en
twee dochters (32 & 30) en oma van vier kinderen.
Afgelopen jaar was erg zwaar, omdat haar oudste
zoon, een politieman, op gruwelijke wijze is vermoord
terwijl hij zich inzette voor zijn medemens. Agnes laat
zich echter niet stoppen. Haar geloof sterkt haar om
mensen te blijven inspireren met haar positieve
energie en focus.
Ook helpt Agnes, in samenwerking met de lokale
overheid, gehandicapten bij het aanmeten en leveren
van protheses (inclusief heupen) en rolstoelen via
nationale en internationale hulporganisaties.

Kasikeu Weeskinderen Verzorggroep, Oost - Kenia
In de plattelandsgemeenschap Kasikeu, niet ver van de plaats Sultan Hamud op de route van Nairobi naar
Mombasa, is een simpele gedachte uitgegroeid tot een geweldig initiatief. De gemeenschap zag dat steeds
meer kwetsbare kinderen niet in staat waren om hun lagere en middelbare school af te maken. Ze zijn de
uitdaging aangegaan om deze kinderen zowel moreel als financieel bij te staan. Het benodigde geld hiervoor
werd opgehaald binnen de gemeenschap. In 2010 is besloten dit te professionaliseren en is de Kasikeu
Weeskinderen Zorggroep officieel opgericht. Deze groep bestaat voornamelijk uit oudere vrouwen, maar ook
enkele mannen, afkomstig uit 45 verschillende gezinnen. Zij zijn actief door o.a. traditionele manden (Kiondos)
te maken, maar ook onderzetters, sieraden, riemen, potten van klei en gevlochten touw. Zij verkopen deze
producten en gebruiken het geld voor de kinderen in nood.
De groep:
Kasikeu betekent ‘groen gras’ maar is ook de naam
van dit gebied, bekend om zijn heerlijke mango’s. Dit
gebied, met ruim 35.000 inwoners, heeft een dor land
schap en meer dan de helft van de bevolking leeft in
armoede. Iedere maandag werkt de groep samen aan
het maken van producten. Daarnaast bespreken zij
actualiteiten en zorgaanvragen binnen de gemeenschap. De meesten zijn weduwen die zorgen voor één
of meerdere weeskinderen. Op dit moment helpt de
groep 56 kinderen in het basisonderwijs, 25 jongeren
in het middelbaar onderwijs en 5 op een vervolgstudie. Naast de financiële hulp, komen de kinderen
tenminste twee keer per jaar samen met hun
begeleider naar moeder Agnes om de voortgang te
bespreken. En waar nodig krijgen zij mentale
ondersteuning en andere begeleiding. De kinderen
hebben hierdoor betere kansen in de toekomst.
De budgetten zijn zeer beperkt. Kune Zuva en andere
externe sponsoren worden regelmatig gevraagd om
bij te dragen aan de kosten voor onderwijs. Wanneer
de scholieren goed presteren en door zouden kunnen
naar een vakstudie, HBO of universiteit, zijn
sponsoren als Kune Zuva essentieel.
Kune Zuva studenten:
Op dit moment ondersteunt Kune Zuva John en Jane,
twee HBO-studenten uit deze groep. Daarnaast vijf
meisjes die op de middelbare school zitten. Tot slot is
er Jeniffer. Zij is de eerste HBO afgestudeerde binnen
deze groep en werkt als medisch laborante in een

nationaal ziekenhuis. Zij verzorgt een belangrijk deel
van de communicatie tussen Kune Zuva en scholieren,
studenten en Agnes. En als er contact of advies nodig
is over Keniaanse studenten in het algemeen of een
specifieke student, kan Kune Zuva op haar rekenen.
Maar ook voor het motiveren en inspireren van de
studenten is Jeniffer de aangewezen persoon.
Nieuwe vaardigheden:
De Kasikeu Weeskinderen Zorggroep verricht
waardevol werk, maar door allerlei oorzaken groeit de
groep wezen en kwetsbare kinderen nog steeds.
Zeer recent zijn wij van start gegaan met het
introduceren van nieuwe creatieve vaardigheden
binnen de groep om zo de opbrengsten van de
producten die de groep maakt te vergroten.
Dit begint met leren om een oven uit lokale
materialen te bouwen, vervolgens glasscherven te
vermalen tot poeder en deze dan te bakken tot
kralen. De kralen kunnen worden verwerkt in de
eerder genoemde handgemaakte manden,
onderzetters en sieraden. Hierdoor zijn ze
aantrekkelijker en met meer winst te verkopen.

