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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
een paar van onze projecten:

Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen.
Kune Zuva betekent “de zon schijnt”. Dit 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 40 lopende projecten in
Ethiopië, Zimbabwe, Tanzania en Namibië.
Uitgebreide (achtergrond) informatie over onze
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl.

De middelen
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft
Kune Zuva ruim €7.000 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook steeds meer organisaties
die ons een warm hart toedragen. Daardoor konden
we in 2005 ruim €33.000 aan zinvolle projecten
besteden. Aan iedereen die zijn steentje heeft
bijgedragen: hartelijk dank!

In Namibië kunnen middelbare scholieren hun school
vaak niet afmaken, omdat hun familie geen
schooluniform kan betalen! Zij schamen zich dan zo,
dat zij van school wegblijven. Kune Zuva stelt 17
uniformen beschikbaar aan de leerlingen uit
Tsintsabi s om naar de middelbare school te gaan.
Ambachtslieden worden in het berggebied van zuid
Ethiopië als paria’s behandeld. Birhanu is zo’n paria, in
de nieuwsbrief van 2002 gaven wij al aan dat hij als
eerste van zijn bevolkingsgroep de middelbare school
heeft afgemaakt. Met onze hulp heeft hij een
tweejarige opleiding tot boekhouder afgerond.
Birhanu verdient nu zijn boterham als boekhouder,
dit in het project dat wij financieren om paria’s
sociaal en economisch te integreren in de
samenleving. Verder helpt hij ons om zoveel mogelijk
kinderen uit zijn groep naar school te laten gaan.
Voor het schooljaar 2005/2006 gaat dit om 137
leerlingen! Tot voor kort werden zij op school
geweigerd.

Even voorstellen…
Esther, scholiere in Tanzania
Esther behoort tot de Arusha, een aan de Masai
verwante stam. Dochters uithuwelijken is hier de
traditie, maar Esther wil niets liever dan aan haar
eigen toekomst werken.
Begin 2004 is Esther (toen 18) van huis gevlucht om
een gearrangeerd huwelijk te ontlopen. Ze kon zich
toen niet inschrijven voor een middelbare school
omdat haar certificaat van de basisschool weg is. Om
dit probleem op te lossen, besluit Esther een
voorbereidend jaar te doen.

Deze voorbereiding op middelbaar onderwijs is
speciaal ontwikkeld voor Masai meisjes in een
vergelijkbare situatie. Daar blijkt ze door haar ijver
de beste van de klas!
Sinds januari 2005 zit Esther, met onze steun, op een
gerenommeerd meisjesinternaat. Ze presteert nog
steeds erg goed en is enorm blij met haar keuze.
Vijftien maanden lang heeft ze zich met hulp en steun
van haar oma verborgen gehouden. Zo bang was ze dat
haar vader haar alsnog zou uithuwelijken. Sinds kort
heeft ze gelukkig weer contact met haar ouders.
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Middelbaar onderwijs in Borana, Zuid-Ethiopië: een slaapzaal voor Nomaden meisjes!
In het zuiden van Ethiopië, Borana, leven semi -nomaden met hun vee. Omdat de afstanden groot zijn en de
families niet lang op één plaats blijven, zijn kinderen voor onderwijs aangewezen op een internaat. Hierdoor gaan
lang niet alle kinderen naar school; vooral meisjes worden vaak thuisgehouden. Van de weinige meisjes die wel
naar school gaan hebben de meeste grote ambities. Ze willen onderwijzeres, verpleegster of veearts worden. Om
dit mogelijk te maken, wordt in Dubuluq, vlakbij de openbare middelbare school, hard gebouwd aan een
meisjeshostel. Voor Kune Zuva is dit een heel groot project waarbij we steun krijgen van onder andere de
Marthe van Rijswijck Stichting en Cordaid (Vastenaktie, Memisa, Mensen in Nood, deelnemer in giro 555).
De Borana zijn veehoeders. Ze wonen in
eenvoudige hutten en hoeden hun koeien,
kamelen, geiten en schapen op de uitgestrekte
savanne. Ze leven van melk, geitenvlees en
verkoop van koeien. In droge tijden trekken ze
verder, op zoek naar gras en water. Deze regio is
de laatste decennia meerdere malen geteisterd
door langdurige droogte en hongersnood. Door
gebrek aan economische betekenis voor Ethiopië,
toont de overheid weinig interesse in
ontwikkeling
van
deze
bevolkingsgroep.
Missionarissen zijn hier in de jaren zeventig en
tachtig
gestart
met
basisonderwijs
en
gezondheidszorg. Onderwijs is een noodzakelijke
basis voor de Borana om zelfstandig een
verbetering van hun sociaal-economische en
politieke positie te bereiken. Nog lang niet alle
kinderen gaan naar school. Dit bijvoorbeeld
omdat ze het vee moeten hoeden of omdat
geschikte kleding of het internaat voor hen te
duur is. Vooral meisjes gaan weinig naar school.
Daar ligt dan ook voor Kune Zuva een grote
uitdaging.
In de Borana-cultuur zijn vrouwen ondergeschikt
en worden meisjes vaak al op jonge leeftijd
uitgehuwelijkt. Om leergierige meisjes een kans
op onderwijs te bieden is het van belang de
ouders te overtuigen van het nut van onderwijs
en aan hen vertrouwen te geven in de wijze
waarop de meisjes worden opgevangen.

Om dit laatste probleem te ondervangen is enkele
maanden geleden gestart met de bouw van een
meisjeshostel met 40 slaapplaatsen in Dubuluq.
Door gebrek aan opvang konden afgelopen zomer van de
43 schoolverlaters van basisschool Dhoqqolle slechts 17
kinderen naar de middelbare school in Dubuluq, waarvan
2 meisjes. In het nieuwe hostel kunnen scholieren onder
begeleiding wonen, terwijl ze in het dorp naar de
middelbare school gaan. De enkele meisjes die de
afgelopen jaren door verblijf in een tijdelijk
onderkomen naar de middelbare school konden gaan,
bleken een groot doorzettingsvermogen te hebben.
Om de financiële problemen van de meest belovende
scholieren te ondervangen is Kune Zuva is gestart met
een scholierenfonds. Vijftien meisjes uit deze streek
ontvangen ieder een toelage van € 10 per maand.
Hiermee kunnen ze in een meisjeshostel verblijven om
hun lagere en/of hun middelbare school af te maken.
Nahima (14 jaar) is zo’n veelbelovende scholiere, zij is
wees en geheel afhankelijk van haar zussen. Haar droom
is dokter te worden. Qaliti (12 jaar) houdt van sport en
wil graag onderwijzeres worden. Zij is de enige uit het
gezin die naar school gaat. Echter haar vader verdient
met hoeden van andermans koeien en kamelen niet
genoeg om haar te steunen. Enkele meisjes hebben we al
dolgelukkig kunnen maken door hen voor de komende
jaren steun toe te zeggen. Wij zoeken nog donateurs
die scholieren willen steunen.

Kerstwens van Kune Zuva
Zoals u kunt lezen, breiden de projecten van Kune Zuva zich over steeds meer bevolkingsgroepen uit. De
Stichting werkt hard aan deze uitbreiding en continuering van haar projecten. De focus ligt op onderwijs in alle
fases vanaf kleuteronderwijs tot universiteit en alles daartussen voor achtergestelde groepen in de samenleving.
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 2006!

