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De stichting

Terugblik

Kune Zuva
Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen.
Kune Zuva betekent “de zon schijnt”. Dat is ook
direct het doel van deze stichting 'de zon laten
schijnen door mensen kansen te geven in het leven'.
Wij richten ons op mensen in Afrika die het door
omstandigheden moeilijk hebben, maar met wat
steun vaak een flinke sprong vooruit kunnen maken.
Dit doet Kune Zuva door het opzetten, begeleiden
en (mede) financieren van kleinschalige projecten.
Momenteel zijn dit 21 lopende en 20 afgesloten
projecten in Ethiopië, Zimbabwe en Namibië.
Uitgebreide (achtergrond) informatie over onze
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl. Hier
vindt u ook de actuele ontwikkelingen.

De middelen
Het afgelopen jaar heeft Kune Zuva ruim ε 7000
aan donaties ontvangen. Aan iedereen die een
steentje heeft bijgedragen: DANK!

De laatste nieuwsbrief is alweer een jaartje geleden
uitgekomen, onze projecten zijn dit afgelopen jaar
gewoon doorgegaan. Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief vindt u informatie over een nieuw project
in Namibië wat we samen met Wilde Ganzen en ICCO
steunen. Eerst een terugblik op enkele projecten.
Birhanu is de eerste van zijn stam die de middelbare
school heeft afgerond. Ook in Ethiopië is het kunnen
lezen, schrijven en rekenen steeds belangrijker. Zijn
droom is om leraar te zijn en meer mensen van zijn
stam een goede basisopleiding te geven. Het eerste
jaar van de tweejarige lerarenopleiding heeft Birhanu
inmiddels, met succes, achter de rug. Een goede
reden om Birhanu ook het 2de jaar te blijven steunen.
Meserete is een jonge vrouw. Zij heeft, vanwege zeer
goede resultaten op de middelbare school, een
overheidsbeurs voor de universiteit. Deze beurs is
niet voldoende om één keer per jaar naar huis te
kunnen reizen en om de nodige kopieën te maken of
een stukje zeep te kunnen kopen. Door gebruik te
maken van ons studentenfonds, kan zij met slechts
ε 13 extra per maand haar studie toch voltooien.

Even voorstellen…
Wilma Peters,
vrijwilligster ter plaatse
Wilma Peters is een vrouw van 47 jaar oud die van
oktober 2003 tot en met maart 2004 bij de HAMARstam in het uiterste zuiden van Ethiopië woont.
Tijdens deze reis, geheel op eigen kosten, evalueert
zij voor Kune Zuva diverse projecten.

Tijdens haar reizen door Afrika is haar duidelijk
geworden hoe eenzijdig het beeld is van Afrika in onze
media. Er is inderdaad veel honger, aids en armoede,
maar ook heel veel levensvreugde en pogingen om
vooruit te komen (en met succes!). Veel kleinschalige
projecten werpen hun vruchten af, hier wil zij graag
aan meewerken.

Na een studie Duitse Taal- en Letterkunde en o.a. een
studie Sociologie en Nederlandse Taal- en Letterkunde in Amsterdam en Berlijn heeft Wilma gewerkt
als vertaler en HBO-docent. De afgelopen jaren was
zij werkzaam voor de Gemeente Amsterdam als coach
in de arbeidsreïntegratie.

Zij zal bijvoorbeeld onderzoeken of het kleuterschooltje, dat Kune Zuva steunt, goed functioneert.
Maar ook of het aantal HAMAR-leerlingen kan worden
uitgebreid. Verder of eventueel vervolgonderwijs
(basisonderwijs) kan worden gerealiseerd.
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Tsintsabis / Namibië: Nieuwe kansen voor Bosjesmannen door toerisme
In het kleine dorpje Tsintsabis, in het noorden van Namibië, wonen met name Bosjesmannen van de Hei//omn
groep. De ‘//‘ in Hei//omn is geen schrijffout maar de weergave voor één van de klikjes die in de verschillende
talen van de Bosjesmannen worden gebruikt. Ooit leefden de Bosjesmannen van de jacht en van het verzamelen
van voedsel uit het veld. Tegenwoordig echter hebben ze van de regering allemaal een klein stukje land gekregen
waarop zij landbouw kunnen beoefenen. Steeds weer blijkt dat de opbrengsten van deze grond niet voldoende
zijn. Er zijn meerdere bronnen van inkomsten nodig om de Hei//omn een fatsoenlijk bestaan te garanderen.
De Hei//omn zijn in het verleden verdreven uit een
prachtig Nationaal Park (Etosha), waar tegenwoordig vrijwel alle toeristen die Namibië bezoeken
naar toe gaan. Omdat Tsintsabis niet ver van het
Etosha Park af ligt, reizen vele toeristen door deze
regio. De toeristische sector in Namibië groeit
momenteel enorm. De Hei//omn zouden graag op
deze golf van groeiend toerisme een klein beetje
meeliften.
De grondslag voor het plan is community based
toerisme. Dit is een relatief nieuwe trend binnen de
ontwikkelingssamenwerking. Het betekent dat leden
van de lokale bevolking worden betrokken bij de
ontwikkeling en uitvoering van toeristische
activiteiten zodat zij zelf hun inkomsten kunnen
verwerven.
Door het opzetten van een camping en enkele
traditionele hutten met basisfaciliteiten voor met
name rugzaktoeristen, kan een diversiteit aan
toeristische activiteiten worden ontwikkeld. Dit kan
variëren van eetgelegenheid met traditionele
dansshow tot de verkoop van souvenirs en
informatieve bush-wandelingen over de traditionele
cultuur en de huidige leefwijze van de Hei//omn
Bosjesmannen. Het is de bedoeling dat alles in
overleg met de lokale bevolking zal gebeuren.

Met de juiste begeleiding en opleiding worden de
Hei//omn zo in staat gesteld om op langere termijn
zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid hun
leefsituatie te verbeteren.
Stasja Koot heeft zijn afstudeeronderzoek voor de
studie Antropologie aan de Universiteit Utrecht in
Tsintsabis gedaan. Enkele jaren na zijn opleiding is
Stasja, nu woonachtig in Utrecht, ingegaan op de
vraag van de lokale bevolking om hen te helpen met
het opzetten en uitvoeren van community based
toerisme.
Het afgelopen jaar heeft Stasja, geheel op eigen
kosten, circa 7,5 maand doorgebracht in Namibië. Dit
met name om het project verder vorm te geven en de
nodige vergunningen te verkrijgen.
Kune Zuva is ruim een jaar geleden benaderd door
Stasja, in zijn zoektocht naar ideeën en sponsoring
van dit project. In samenwerking met Wilde Ganzen
en ICCO (via het door hen opgezette PremiePlusPlan,
dat alle giften met drie vermenigvuldigd!) willen wij
financieel aan dit project bijdragen.
Met beperkte middelen bieden wij deze mensen een
eerlijke kans om een zelfstandige toekomst op te
bouwen!

Kerstwens van Kune Zuva
Zoals u kunt lezen, breiden de projecten van Kune Zuva zich steeds verder uit. De Stichting werkt hard aan deze
uitbreiding en continuering van haar projecten. Het afgelopen jaar is het zwaartepunt steeds meer komen te
liggen op scholing van kleuterschool tot vakopleidingen en aanvullende beurzen voor universiteitsstudenten. 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 vragen u om onze stichting te steunen met
een donatie op giro 5837915 (internationale overmakingen via IBAN NR. NL 41 PSTB 000 5837915 Swift Code PSTB NL 21). Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2004, maar laat u de zon weer
schijnen voor een paar mensen in Afrika! Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2004!

