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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Het was de bedoeling
om in 2007 een kleuterschool te bouwen. Dit project,
beschreven in onze laatste nieuwsbrief, is jammer
genoeg niet van de grond gekomen. Niet de fondsen
maar lokale juridische perikelen hebben ervoor
gezorgd dat we voorlopig afzien van nieuwbouw.
Momenteel zijn we bezig het huidige gebouw te
renoveren.

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, Namibië, Zimbabwe en Tanzania
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 2007 ruim € 30.000 aan zinvolle projecten
besteden. Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

Het kralenproject in Namibië is nu in volle gang. De
productie loopt goed. Uit oude flesjes worden
prachtige
glaskralen
gemaakt.
Deze
worden
beschilderd met verschillende figuren in heldere
kleuren. Als kettingen en armbanden vinden ze gretig
aftrek bij de toeristen. Het Culturele Centrum, dat
het afgelopen jaar is afgebouwd, is de perfecte
verkoopplaats voor deze en andere handgemaakte
souvenirs.
Wat nu als je salaris lager is dan het bedrag dat je
kwijt bent aan openbaar vervoer om op je werk te
komen? Voor veel Zimbabwanen is dit, als gevolge van
de hyperinflatie, de harde werkelijkheid. Kune Zuva
helpt enkele studenten hun opleiding alsnog te
voltooien en gebruikt haar contacten om voor deze
mensen mogelijkheden te creëren in buurlanden.

Even voorstellen…
Assefa, student en vrijwilliger Kune Zuva, Ethiopië
Sinds juli 2005 steunt Kune Zuva Assefa met zijn
studie “Hydraulische Technologie” aan de universiteit
van Arba Minch. Op zeer jonge leeftijd verloor Assefa
zijn moeder. Daarna is hij door een tante, een lokale
priester en zijn vader opgevoed. Enkele jaren geleden
is hij ook zijn vader verloren en is zijn tante
hertrouwd. Vanaf dat moment is Kune Zuva hem gaan
steunen. Assefa stelt dit erg op prijs en wil graag iets
terug doen voor zijn mensen. Hij is daarom actief

betrokken bij het uitwerken van onze projecten. Hij
coördineert bijvoorbeeld de productie van de schoolbankjes voor de Katoenschool en het opknappen van een
lokale kleuterschool. Ook geeft hij bijles aan
vrouwelijke scholieren uit minderheidsgroepen.
Assefa’s droom is een weeshuis stichten. Daar wil hij
kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar goede
volwassenen. Zodat zij weer anderen helpen bi j hun
groei. Maar eerst gaat hij zijn studie en de huidige Kune
Zuva projecten succesvol afronden.
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Schoolbanken voor de Katoenschool in Arba Minch, Zuid-Ethiopië
Drie jaar geleden brachten twee bestuursleden van Kune Zuva een bezoek aan de Katoenschool, een basisschool in
zuid Ethiopië. Deze school huist in eenvoudige en bouwvallige gebouwen met nauwelijks schoolmaterialen. In de
overvolle klassen zit een groot deel van de leerlingen op keien of gewoon op de grond. Deze kinderen komen vaak
uit gezinnen met weinig tot geen inkomsten of zijn wees. Het was direct duidelijk: hulp is hier noodzakelijk. Dit
jaar zijn we eindelijk zover, Kune Zuva laat 540 sets van tafel en bank maken, zodat alle kinderen zittend kunnen
leren. Naast Cordaid en de lokale Rotary Club hebben ook al enkele particulieren hun steun toegezegd. Wie volgt?
De naam Katoenschool is eigenlijk een bijnaam: de
school is in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd
in samenwerking met de nabij gelegen katoenfabriek, dé werkgever van deze buurt. Eind jaren
’90 sloot de fabriek haar deuren en viel voor de
meeste gezinnen het vaste inkomen weg. Het
onderhoud van de school komt voor rekening van de
lokale gemeenschap. Met het sluiten van de fabriek
is de school in verval geraakt. Er zijn totaal 18
lokalen, enkele bijgebouwen zoals een bibliotheek,
twee kantoorruimtes en twee(!) toiletten voor bijna
3000 leerlingen. De meeste gebouwen zijn van
traditionele materialen (hout en modder) wat
zonder jaarlijks onderhoud snel in verval raakt. Het
hoofdgebouw is van steen en 40 jaar oud. Hier
ontbreekt één muur volledig en twee lokalen staan
op instorten.
Veel kinderen blijven uit armoede regelmatig voor
korte of langere tijd van school weg. Kinderen zijn
thuis onmisbaar om voor water en brandhout te
zorgen of mee te werken. Dit regelmatige verzuim
verklaart de leeftijdspreiding in de diverse klassen.
In klas 1 zitten kinderen van 7 tot 10 jaar, terwijl in
de hoogste klas (klas 8, vergelijkbaar met 2de klas
middelbare school) de leeftijd varieert van 14 tot
20 jaar. De klassen hebben een groepsgrootte van
55 tot 82 leerlingen. Jaarlijks verlaat 9% van de
leerlingen voortijdig de school. Om de klaslokalen
optimaal te gebruiken, hebben de lagere klassen ’s
ochtends en de hogere klassen ’s middags les. De
overheid voorziet de school van onderwijzers.

De school heeft ook de zorg voor 120 wezen op zich
genomen. De meeste weeskinderen kunnen bij familie
slapen. Soms huurt de school een slaapplek. Dan delen
wel 10 kinderen een kamer. De kosten voor huur
worden door de kinderen letterlijk bij elkaar
gesprokkeld. Door hout te verzamelen leren ze al
vroeg voor hun eigen inkomen te zorgen. Naast de
school ligt een stuk grond waarop de leerlingen
gewassen verbouwen. Uit de opbrengst van de
landbouwlessen betaalt de scho ol mede het
levensonderhoud van de wezen.
Om goed te (leren) schrijven is een goede houding
essentieel. Een bank en tafel zitten niet alleen veel
comfortabeler. Een kind kan ook zijn aandacht dan
beter bij de les houden. Begin dit jaar heeft Kune
Zuva met hulp van Assefa (zie voorzijde) inlichtingen
ingewonnen bij meerdere timmerbedrijven. De beste
mocht als proef 19 bankjes leveren. Met succes! Deze
zijn volop in gebruik. Twee tot drie kinderen passen
op een bankje. De timmerlui zijn nu druk bezig om de
andere schoolbanken te maken. Het toekomstige
onderhoud van de totaal 540 bankjes wordt door
leerlingen en ouders in samenwerking met de school
georganiseerd.
We hopen dit project samen met u te volbrengen. En
wie weet zien we nog kans om in de toekomst ook een
bijdrage te leveren aan renovatie van gebouwen,
verbetering van toiletten of hulp aan de
weeskinderen. De mogelijkheden hiervoor worden met
behulp van Assefa onderzocht.

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2008 !

Kerstwens van Kune Zuva
Zoals u kunt lezen blijft Kune Zuva zich actief inzetten in Afrika. De Stichting werkt hard aan continuering van
haar projecten. De focus ligt op onderwijs in alle fases vanaf kleuteronderwijs tot universiteit en alles daartussen
voor achtergestelde groepen (in sommi ge landen b.v. vrouwen!) 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 2008, 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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