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De Stichting
Kune Zuva betekent ‘de zon schijnt’.
Dit is 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,
Malawi en Tanzania.

Terugblik

De middelen

In Kenia maken we kennis met
Stacy (9), een weesmeisje dat sinds
het verongelukken van haar
ouders bij haar oom en oma in de
sloppenwijk woont. Haar school
stuurde haar verscheidene malen
naar huis, omdat het schoolgeld
niet was betaald. Zo jong als ze is,
is ze zelf in actie gekomen
waardoor ze met een omweg bij
ons terecht kwam. Heel bijzonder!

Het resultaat van de kerstnieuwsbrief 2018 was maar liefst € 8.000.
Naast particulieren zijn er scholen
en organisaties die ons een warm
hart toedragen. Daardoor konden
we in 2019 bijna € 40.000 aan
zinvolle projecten besteden. Een
geweldig resultaat, waarvoor
hartelijk dank!

In Zuid-Soedan wordt actief
gebouwd aan het volgende
klaslokaal van ‘ons’ schooltje. De
laatste maanden is malaria een
groot probleem; enkele leerlingen
zijn al gestorven.
Helaas zijn medicijnen maar zeer
beperkt beschikbaar. Voor de
toekomst wordt zowel aan
preventie, als aan het beschikbaar
krijgen van medicatie gewerkt.

Zoals ieder jaar hebben we veel
nieuwe aanmeldingen ontvangen
waaruit de komende maanden een
keuze zal worden gemaakt.
Daarnaast nemen we ieder jaar weer
afscheid van verschillende studenten
die we jaren hebben begeleid en
ondersteund. De meesten zijn
gelukkig snel aan het werk.
Sommigen studeren naast hun
werk verder tot een hoger niveau,
maar dan op eigen kracht. Dit jaar
nemen we bijvoorbeeld afscheid van
de Ethiopische Abenezer die sinds
kort radioloog is.

Even voorstellen…
James Mangeni, contactpersoon, Benga, Malawi
James is het vijfde kind van zes, geboren in het westen van Kenia maar opgegroeid in de hoofdstad Nairobi. Na
de middelbare school ging hij aan de slag als kok in een eettent in de stad. Daar werd hij geïnspireerd door een
Oegandese priester-in-opleiding. Zoekend naar zingeving kwam hij uit bij een groep van priesters die als
missionaris in Turkana (Kenia) actief zijn. Zeven jaar geleden besloot James zijn baan op te zeggen en zich
volledig te gaan richten op een actief leven als missionaris-in-opleiding.
De afgelopen jaren studeerde hij filosofie aan de Open Universiteit in Zuid-Afrika, terwijl hij in Malawi werkzaam
is met het opbouwen van een nieuwe missiepost. Hij speelt een belangrijke rol bij het vormgeven en organiseren
van het albinisme project (zie ommezijde). Hij is hierdoor voor ons een grote bron van informatie met betrekking
tot de huidige status van het project, de uitdagingen waar ze voor staan en de geboekte vooruitgang van de
albino’s. Op termijn zal hij zijn studie voortzetten met een vierjarige priesteropleiding in de Philippijnen.

Afrikaanse Albino’s - ‘Witte’ mensen in Malawi
In Benga, niet ver van Lake Malawi, werken James en Father Steven samen aan een beter leven voor mensen met
albinisme. In Malawi wonen tussen de 7.000 en 10.000 mensen met deze genetische afwijking. Door dit gen is het
pigment in de huid afwezig, wat hun huid wit maakt. En omdat hun ogen geen melanine bevatten, kunnen zij
slecht zien. In het werkgebied van onze contactpersonen wonen 60 albino’s.
Bedreigingen:
De grootste bedreiging is de zon, die hier vaak en
intens schijnt. De ongepigmenteerde huid is erg
gevoelig voor huidkanker ten gevolge van verbranding.
Werken op het land is gevaarlijk zonder gedegen
bescherming van kleding en zonnebrandcrème.
Buitenshuis is bescherming van de ogen door een
zonnebril noodzakelijk.

Programma:
Het afgelopen jaar zijn de albino’s met hun begeleiders
maandelijks uitgenodigd om naar de missiepost te
komen. Tijdens deze sessies worden telkens andere
facetten besproken en krijgen ze beschermende
kleding en zonnebrand. Ook komen specialisten langs,
zoals een dermatoloog om de huid en een opticien om
de ogen te controleren.

Misschien is het bijgeloof een nog veel groter gevaar.
De omgeving is ervan overtuigd dat botten van albino’s
geluk brengen. Mensonterend is het gevaar van ontvoering en afslachting dat voor albino’s continue op de
loer ligt. Hun lichaamsdelen worden afgehakt, soms
dood, soms levend. Botten, haren en het vlees worden
vermalen en voor veel geld als toverdrankjes voor
geluk door medicijnmannen verkocht. Buitenshuis
werken of alleen reizen is niet mogelijk. Ten alle
tijden is er een begeleider nodig om hen te beschermen. Sommige albino’s moeten zelfs vrezen voor hun
familieleden. Baby’s en kinderen worden regelmatig
vermoord en daarna verkocht. De nationale organisatie
voor mensen met albinisme werkt hard om dit soort
praktijken te stoppen. Dit doen ze middels voorlichting
en met hulp van de regering. Helaas is deze bedreiging
voor albino’s in de laatste jaren alleen maar
toegenomen, met name rondom de verkiezingstijd.

Er wordt vooral aandacht geschonken aan zaken
waarmee iets positiefs kan worden gebracht.
Bijvoorbeeld het verzorgen van de huid, maar ook het
durven praten over angsten en problemen. Het
trauma, dat de meeste van deze mensen hebben, is
groot. Het samen zingen, dansen, muziek maken en
spelen gaat iedere bijeenkomst iets makkelijker.
Tevens worden albino fotomodellen en succesverhalen
getoond, om deze mensen meer zelfvertrouwen en
zelfrespect te geven.

Onderwijs:
Voor albino-kinderen is het belangrijk naar school te
kunnen gaan in een veilige omgeving: veilig voor de zon
en voor mensen die hen kwaad willen doen. Als
kinderen in Nederland op school al het mikpunt van
pestgedrag kunnen zijn, is het makkelijk voor te stellen
hoe een albino-kind op jonge leeftijd getraumatiseerd
kan raken. Dit is iets waar juist wij, als Kune Zuva, in
kunnen en in willen ondersteunen; een veilige plek met
goede begeleiding voor deze kinderen.

Kune Zuva ondersteunt onder andere de zoektocht
naar mogelijkheden om in hun levensonderhoud te
voorzien waarbij ze toch veilig zijn voor de zon en de
omgeving. Ook kijken we hoe de huidige leefomstandigheden kunnen worden verbeterd, zoals door
het aanleren van vaardigheden of het beschikbaar
stellen van gereedschap en beschermende middelen.
Help ons met het helpen van de albino's in Malawi,
zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen
hebben.

