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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Voor Kune Zuva een top
jaar qua inkomsten, waardoor we ook enkele grotere
projecten hebben aangepakt. Eerst een terugblik op
enkele projecten:

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 25 lopende projecten in
Ethiopië, Zimbabwe, Tanzania en Namibië.
Uitgebreide (achtergrond) informatie over onze
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl. Hier
vindt u ook de actuele ontwikkelingen.

De middelen
Na aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune
Zuva ruim €5.000 aan donaties ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook steeds meer organisaties
die ons een warm hart toedragen. Aan iedereen die
een steentje heeft bijgedragen: DANK!

In Namibië blijkt het overwinnen van de locale
bureaucratie een zware taak. Maar enkele maanden
geleden is de bouw van een camping en enkele
traditionele hutten met basisfaciliteiten voor de
bosjesmannen echt van start gegaan.
Het studentenfonds is een groot succes. Steeds
meer voornamelijk jonge Ethiopische vrouwen kunnen
door een bijdrage van slechts €14 per maand
studeren. Deze bijdrage stelt hen bijvoorbeeld in
staat om één keer per jaar naar huis te gaan, de
nodige kopieën te maken en een stuk zeep te kopen.
Hiwot is zo’n jonge vrouw. Zij volgt een vierjarige
avondopleiding Engels aan de universiteit. Haar broer
kan vanwege zijn allergie geen gebruik maken van het
verstrekte eten op de universiteit. Door de extra
kosten van een speciaal dieet hebben Hiwot’s ouders
geen financiële middelen meer om haar vervolgopleiding te ondersteunen. Kune Zuva springt bij.

Even voorstellen…
Sentayeh, scholiere
Sentayeh, een jonge vrouw van 16, is een zogenaamde
Mingi. Mingi’s zijn kinderen bij wie de bovenmelktandjes eerder doorkomen dan de ondertandjes.
Het bijgeloof van de Hamar uit zuid-west Ethiopië, is
dat deze kinderen ongeluk brengen en dus moeten
worden gedood. Kinderen worden verstikt of in een
diepe kuil gegooid. De moeders proberen dit te
voorkomen en leggen hun kind te vondeling op de weg in
de hoop dat iemand van een andere bevolkingsgroep
het kind meeneemt en opvoedt.

Sentayeh is opgegroeid in een pleeggezin in Dimeka.
Het onderwijs in het dorp is matig. De leerlingen
kunnen alleen naar de middelbare school als ze goede
cijfers behalen en sponsoring krijgen, aangezien zij
hiervoor naar een internaat moeten. Dit lukt bijna
niemand in dit dorp.
Sentayeh is, met de hulp van Kune Zuva, afgelopen
september samen met nog twee lokale meisjes
vertrokken naar Arba Minch om daar haar middelbare
schoolopleiding te vervolgen. Tot nu toe verloopt alles
succesvol.
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Kinderen hebben de toekomst: kleuteronderwijs bij de Hamar in zuid-west Ethiopië
Om zich te voeden proberen de Hamar het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt
of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen.
Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door. Hier komt bij dat de Ethiopische overheid
wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen.
Vaak spreken zij alleen de lokale niet geschreven taal en het kunnen lezen en schrijven is een zeldzaamheid.
Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt onderwijs steeds belangrijker.
In het uiterste zuiden van Ethiopië waar de Hamar
wonen, zijn enkele jaren geleden in de dorpen
Dimeka en Turmi kleuterscholen voor de allerkleinsten opgericht. Hier wordt een basis gelegd
voor verder onderwijs. Vooral het leren van het
Amhaars, de officiële taal van het land, is essentieel
om een goede start te kunnen maken in het
reguliere onderwijs.
Kleuteronderwijs is in Ethiopië (nog) geen taak van
de overheid. De lokale Hamar bevolking is te arm om
een particuliere school te betalen. De scholen zijn
destijds opgezet en de onderwijzeressen opgeleid
en gekwalificeerd met geld uit het buitenland.
Toen de fondsen opdroogden, dreigden de scholen,
ondanks het grote enthousiasme van de onderwijzeressen, voorgoed te sluiten. Het is de
bedoeling dat uiteindelijk de gemeenschap de
schooltjes draaiende houdt maar zonder een reële
overgangsperiode is dit vrijwel onmogelijk.

Kune Zuva voorziet in het salaris van de onderwijzeressen. Intussen is ook voor extra lesmateriaal
gezorgd, zijn de gebouwen opgeknapt en de
speeltoestellen gerepareerd. De overige reguliere
kosten worden bekostigd uit het schoolgeld dat de
kinderen betalen. Het aantal kinderen groeit, in het
bijzonder het aantal Hamar. Op iedere school volgen
ongeveer 50 kinderen de lessen, waarvan een vijfde
Hamar-kleuters. Omdat voor de Hamar het schoolgeld van één Euro per maand niet is op te brengen,
mogen zij door onze steun gratis naar school.
De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken
met de lokale overheid gevoerd. Zij hebben de
verantwoordelijkheid (en daarmee het onderhoud)
voor de schooltjes overgenomen met de belofte dat
Kune Zuva nog minstens drie schooljaren het salaris
van de hoofdonderwijzeressen zal bekostigen (€ 60
per maand!).

Gelijke kansen voor meisjes? Onderwijs in Borana, zuid Ethiopië
In het uitgestrekte Borana in het zuiden van Ethiopië trekken nomaden met hun koeien, geiten en kamelen rond.
Deze regio is de laatste decennia meerdere malen geteisterd door droogte en hongersnood. Het gevolg is vaak
dat kinderen de school verlaten voor hun trektocht op zoek naar gras voor het vee.
Er gaan weinig meisjes naar school, dit mede door
de ondergeschikte positie van de vrouw. Ook worden
zij vaak al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Om leergierige meisjes een kans op onderwijs te bieden en
de ouders te overtuigen van het nut, is een goede
school en vertrouwde opvang van groot belang.

Vrouwelijke scholieren afkomstig uit ‘afgelegen
streken’, kunnen door een toelage van slechts € 10
per maand in een internaat of een meisjeshostel
verblijven om op deze wijze hun lagere en ook hun
middelbare school af te maken. Momenteel zoeken wij
nog budget voor 15 meisjes uit de Borana regio.

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 onderwijs van kleuterschool tot vakopleidingen en aanvullende beurzen voor vrouwelijke studenten.
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 giro 5837915 t.n.v. Stichting Kune Zuva te Nieuw Vossemeer (internationale overmakingen
via IBAN NR. NL 41 PSTB 000 5837915 - Swift Code PSTB NL 21). Hiermee wenst u niet alleen ons een
gelukkig 2005, 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 2005!
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