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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Dit jaar hebben we ons
eerste “grote” project afgerond: een meisjeshostel.
Naast onze “kleine” projecten in het onderwijs zijn
we dit jaar ook van start gegaan met twee grotere
projecten, hierover later meer.

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 38 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 bijna € 7.000 aan giften ontvangen.
Naast particulieren zijn er ook steeds meer
organisaties die ons een warm hart toedragen.
Daardoor konden we in 2006 ruim € 38.000 aan
zinvolle projecten besteden. Een geweldig resultaat,
waarvoor dank!

Het meisjeshostel in Dubuluq, Ethiopië staat er. Na
een feestelijke opening afgelopen september wonen
er 19 meiden van het semi -nomadenvolk. Het zijn
meiden met ambitie en doorzettingsvermogen in een
cultuur waar nog maar weinig meisjes naar school
gaan. Dankzij het hostel kunnen zij na de basisschool
toch verder leren, ook al is de middelbare school ver
van huis of trekt hun familie in droge tijden verder,
op zoek naar voedsel voor het vee.
Wat als je in Zimbabwe woont, je gaat studeren en
twee maanden later wordt het studiegeld verdubbeld? Een devaluatie van 1000% over het laatste
jaar maakt het steeds moeilijker om het lesgeld en
examengeld te betalen. Dit overkwam Caroline.
Afgelopen april ging zij van start met haar opleiding
tot secretaresse; in juli bleken de schoolgelden
dusdanig te worden verhoogd dat het voor haar vader
niet meer is op te brengen. Kune Zuva helpt.

Even voorstellen…
Kapuku, ”bushvrouw” in Namibië
Elizabeth, die door iedereen “Kapuku” (muis) wordt
genoemd, is een jonge vrouw van 23 jaar. Zij woont in
het noorden van Namibië en behoort tot de bushmen.
Dit is een achtergestelde groep in zuidelijk Afrika die
tot voor kort leefde van verzamelen en jagen. Sinds de
overheid hun leefgebied aanwees tot beschermd
natuurpark, is deze levenswijze niet meer mogelijk. Zij
en twee andere meiden uit het dorp zijn met onze hulp
in november 2005 begonnen met een cursus
“kralenmaken uit oud glas”. Oude frisdrank- en wijn-

flessen worden vermalen tot poeder. Deze worden in
vormen gebakken tot kralen. Die kralen beschilderen
ze en ze maken er kettingen van. De oven om dit glas
in te bakken, is gebouwd uit zand en auto–onderdelen.
Met wat vertraging is de oven nu klaar. En Kapuku
heeft van haar eerste winst schoenen gekocht.
Door het bezoek van meer toeristen aan deze streek,
groeit ook de lokale afzetmarkt. Gelijktijdig wordt
hard gewerkt aan een groter project, namelijk de
bouw van een cultureel centrum, waar de meiden hun
sierraden kunnen verkopen.
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Kleuteronderwijs in Arba Minch, Zuid-Ethiopië: help ons bouwen!
Hoe kun je de kansen van kinderen beter vergroten dan door ze een goede start te geven? Kleuteronderwijs
speelt hierin een cruciale rol. Met kleuteronderwijs hebben ze een grotere kans om de basisschool met succes te
doorlopen. Spelenderwijs leren kleuters er basisvaardigheden voor lezen, schrijven en rekenen. Maar ook
vaardigheden zoals samenwerken en aanpassen. Soms is de kleuterschool de eerste plek waar ze de officiele taal
van het land leren, onmisbaar in vervolgonderwijs. In zowel Ethiopië als Namibië heeft de overheid geen
kleuterscholen. Hier bestaan kleuterscholen enkel en alleen door particuliere initiatieven van voornamelijk
gedreven onderwijzeressen. Deze particuliere scholen draaien zelf op voor alle kosten, wat dan direct de hoogte
van schoolgeld bepaalt. Kune Zuva steunt al enige tijd vier kleuterscholen. Eén staat in Tsintsabis, Namibië, de
andere drie zijn in zuidelijk Ethiopië. Door de steun van Kune Zuva kunnen hier juist kinderen uit arme families
naar school.
Wubayehu Zewdie is een enthousiaste onderwijzeres die zich inzet voor kinderen in een
achterstandspositie. Zij is één van de vier bevlogen
onderwijzeressen die wij steunen in het draaiende
houden van een kleuterschool.
Wubayehu woont in Arba Minch, een provinciaal
stadje, circa 500 km ten zuiden van de Ethiopische
hoofdstad Addis Ababa. Vijf jaar geleden is zij
haar kleuterschool “Enat” begonnen in de armste
wijk van de stad. Enat betekent “moeder”. Toen wij
haar ontmoetten in 2004 gaf zij zonder salaris les.
Het schoolgeld, bedoeld voor onkosten zoals schoolspullen, onderhoud, salaris en iets te drinken, is 1
euro per maand. In haar school met 50 kinderen in
de leeftijd van 4 tot 6 jaar, kunnen slechts 10
kinderen het schoolgeld opbrengen. Om haar
schooltje te bekostigen werkte zij, naast lesgeven
op haar eigen kleuterschool, ook nog halve dagen op
een overheidsbasisschool.
In de afgelopen jaren hebben wij deze kleuterschool voorzien van nieuw lesmateriaal, schoolkleding, buitenspeeltoestellen zoals bijvoorbeeld
een schommel en een rotatiewiel maar ook een veilig
toilet. Daarnaast is geïnvesteerd in zowel een
gekwalificeerde onderwijzeres als een opleiding
voor enkele veelbelovende vrouwen tot gekwalificeerde kleuterjuf.

Sinds kort heeft Wubayehu nog een tweede
kleuterschool. De tweede kleuterschool wordt ook
bezocht door circa 50 kinderen. Dit schooltje draait
zonder hulp van buitenaf omdat circa 80% van de
kinderen het schoolgeld kan betalen. Beide scholen
zijn gevestigd in oude gehuurde gebouwtjes die
eigenlijk niet geschikt zijn als school.
Wubayehu droomt van één nieuwe kindvriendelijke en
veilige school. Om zoveel mogelijk kinderen kansen te
bieden op goed onderwijs, maar ook om zelfstandig te
kunnen zijn. Het nieuwe gebouw moet dan wel ruimte
bieden aan 120 kinderen. Liefst op een lokatie tussen
de beide scholen in, zodat alle kleuters uit de
omgeving naar school kunnen.
Het afgelopen jaar heeft Wubayehu gebruikt om met
de gemeente tot overeenstemming te komen over een
stuk land. Dit ligt tussen de beide scholen en aan alle
vergunningen en tekeningen wordt nog hard gewerkt.
Inmiddels delen wij in Wubayehu’s droom: Kune Zuva
gaat de uitdaging aan om komend jaar samen met
Wubayehu haar plannen te realiseren. Voor de bouw is
onder andere geld nodig. En door de problemen met
de aanvoer stijgen de prijzen voor bouwmaterialen
sterk.
Het is wel duidelijk dat wij hulp kunnen gebruiken om
deze school te bouwen: Wie helpt ons bouwen?

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2007 !

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 2007, maar laat u de zon weer schijnen voor een paar mensen in Afrika! Alvast bedankt, ook
namens onze vrienden in Afrika!
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