NIEUWSBRIEF

2020/ 2021 #22

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 al 20 jaar door het opzetten, begeleiden en
financieren van kleinschalige projecten. Stichting Kune
Zuva steunt mensen ook op individuele basis.
Momenteel lopen er projecten in Zuid-Soedan, Kenia,
Ethiopië, Malawi, Zimbabwe en Tanzania.

De middelen
Het resultaat van de kerstnieuwsbrief 2019 was maar
liefst € 10.571. Naast particulieren zijn er scholen en
organisaties die ons een warm hart toedragen.
Daardoor konden we in 2020 bijna € 30.000 aan
zinvolle projecten besteden. Een geweldig resultaat,
hiervoor hartelijk dank!

Terugblik
In Malawi zijn 7 mensen van start gegaan met een
naaicursus. Mensen met albinisme of hun ouders
kregen deze kans aangeboden omdat ze zo binnen,
beschermd tegen de Afrikaanse zon, in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Covid-19 zorgt ervoor
dat ze volop kunnen oefenen op mondkapjes, een
dankbaar en eenvoudig leerobject.
In Kenia, Zuid-Soedan en Malawi zijn aan
basisschoolkinderen boekjes uitgedeeld van Stichting
Aisha & Friends. Hierin wordt uitleg gegeven waarom
de scholen tijdelijk zijn gesloten en hoe belangrijk
handen wassen en afstand houden is. Geen
eenvoudige opgave met nauwelijks stromend water
en overvolle woonsituaties. Omdat het leven in deze
landen grotendeels op straat plaatsvindt en de
gemiddelde leeftijd van de bevolking veel lager ligt, is
de impact anders dan in Nederland.
Door langdurige sluiting van veel scholen zullen de
meeste door Kune Zuva gesteunde scholieren en
studenten meer tijd nodig hebben om hun opleiding te

voltooien en dus ook langer financieel ondersteuning
nodig hebben. Op sommige middelbare scholen en
vervolgopleidingen wordt een poging tot digitaal
onderwijs gedaan. Echter weinig leerlingen hebben
voldoende faciliteiten om deze lessen te volgen. In
Tanzania zijn de nationale examens gewoon
afgenomen. Het resultaat, van voorbereiding via een
gehavende smartphone, laat zich raden. Een ander
gevolg van de sluiting van scholen is extreme toename
van tienerzwangerschappen en huiselijk geweld.
In Tanzania is Esther met onze hulp haar droom aan
het vormgeven: De toekomst van Masai meisjes
verbeteren door vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken een halt toe te roepen. Esther geeft
voorlichting en inspireert jonge meisjes, maar ook de
dorpsoudsten en de ouders. Vooral op het platteland
zijn deze tradities, ondanks het wettelijk verbod, een
groot probleem.
In Ruiri, Kenia is nieuw meubilair gemaakt voor diverse
scholen. De bankjes zijn in eerste instantie bedoeld
voor twee kinderen, maar zolang Covid actief is, is van
overheidswege bepaald dat kinderen alleen aan een
tafeltje zitten. Geen probleem zolang de scholen nog
grotendeels zijn gesloten.
Overal in Kenia verrijzen kunstzinnige muurschilderingen met Covid als thema. De overheid stimuleert dit
als een bewustwordingsstrategie. Zo kwam ook ‘onze’
weeskinderenverzorggroep in zuid-Kenia in actie, het
eindresultaat waarin handenwassen, mondmaskers en
Covid-deeltjes zijn afgebeeld is kleurrijk en vrolijk
ondanks de serieuze boodschap.

Neemthok gemeenschapstuin, Zuid-Soedan
Tientallen jaren van burgeroorlog, onderdrukking, religieuze en stammenconflicten lieten diepe
sporen achter in Zuid-Soedan. Mensen zijn hier hun waarde en normen verloren; conflicten worden
met geweren uitgevochten in plaats van uitgepraat. Er is geen regulier onderwijs geweest sinds 1955.
Toch wil de nieuwe samengestelde gemeenschap Neemthok graag in vrede leven, hun kinderen
onderwijs bieden, voldoende eten hebben en zorgen voor hun ouderen, weduwen en gehandicapten.
Achtergrond:
Neemthok bestaat uit circa 7000 mensen van de Dinka
stam. De mensen zijn herplaatst vanuit conflictregio's
naar dit relatief veilige woongebied. In grote delen
van het land is het nog onrustig. Rondom Neemthok
bewaakt het leger de vrede en biedt bescherming.
Honger is, naast de burgeroorlog, de andere grote
vijand van de bevolking.
De overheid heeft land verdeeld onder de herplaatste
gezinnen. Sommigen van deze gezinnen hebben een
stukje van hun land gedoneerd aan de kerk om er een
school en kerk te bouwen. Echter omdat het
gedoneerde vlakke land regelmatig blank staat door
overvloedige regenval, is de grond niet geschikt voor
bebouwing. Hierdoor is het wel vruchtbaar en gedijen
ook fruitbomen goed, daarom is gekozen het land als
gemeenschapstuin te gebruiken. Enkele jaren geleden
is er een waterput geslagen, waardoor er altijd water
beschikbaar is. De opbrengst is bedoeld voor
schoolmaaltijden en voor kwetsbare mensen in hun
gemeenschap. De tuin is 1200 meter lang en 400
meter breed. Een deel is al zaai- en plantklaar, de rest
bestaat nog uit ruige bebossing e.d. Langzaam maar
zeker wordt dit door 56 gezinnen geruimd en
onderhouden. Een groep vrouwen heeft in 2018 een
uitgebreide basistraining gehad in landbouw: land
bewerken, zaaien, planten verzorgen en
vermeerderen. Ieder jaar brengen ze het geleerde
beter in praktijk en neemt de oogst toe.

Programma:
Overvloedige regenval heeft recent de oogsten in de
omgeving zwaar beschadigd. Gelukkig staan de
planten van Neemthok er goed bij, omdat de grond
van de tuin net iets hoger ligt. Voedselvoorziening,
juist in de maanden voordat het regenseizoen begint,

heeft hier de hoogste prioriteit. Iedere bijdrage om
hen te helpen bij hun inzet voor voedzame maaltijden
voor de meest kwetsbaren, is zeer welkom. De eerste
fondsen die Kune Zuva ter beschikking stelde, zijn
besteed aan hitteresistente zaden, wat gereedschap
en het inhuren van ossen met ploegen.
Voor bewerking van het land zijn nog te weinig ossen,
ploegen maar ook gieters en dergelijke beschikbaar.
Verder is een goede omheining noodzakelijk. Behalve
vraat (door dieren) wil men namelijk ook graag diefstal voorkomen: afgelopen jaar is een deel van de
groenten voortijdig ‘s nachts geoogst en
meegenomen door dieven.
Omdat de oorlog al zo lang duurt, ligt de eigen
productie in Zuid-Soedan grotendeels stil. Producten
als gieters en prikkeldraad moeten daarom vanuit
Oeganda of Kenia worden geïmporteerd wat erg duur
is. Niet alleen zijn de afstanden groot, maar ook
doordat de wegen slecht of niet bestaand zijn en de
doorgang door conflictgebieden militaire begeleiding
vereist.
Om deze gemeenschapstuin succesvol uit te bouwen
zodat ze kan voorzien in voedsel is onze hulp juist voor
het verder ontginnen en omheinen noodzakelijk.
Daarvoor zijn ploegen, ossen maar ook prikkeldraad en
gieters nodig. Daarna kan deze tuin zelfstandig verder.

