glas en zoveel water? Ze spreken in scholen en kerken
en de vrijwilligers nemen hen mee door het land. Daar
maken ze kennis met allerlei bezienswaardigheden,

Kenia
In Kenia is er het project in
Karungu waar weeskinderen
worden opgevangen. In het
kinderhuis
van
Karungu
groeien kinderen op sinds een
kleine twintig jaar! Ze zijn
verweesd
omdat
ouders
stierven vanwege aids en
malaria,
of
aan
andere
infectieziekten! Twee van deze
kinderen waren in augustus en
september in Nederland! Joachim
Ochieng (27) en Isaiah Augo (25)
maakten voor het eerst kennis met de cultuur en het
klimaat van ons land. Ook kijken ze hun ogen uit
vanwege de enorme rijkdom. Elke keer als mensen uit
Afrika over zijn, beschaamt ons dat een beetje. Er wordt
veel over de crisis gesproken, maar wat stelt het
eigenlijk voor bij de hongersnood in hun eigen land en
het feit dat dagelijks kinderen sterven in de goten van
alle grote steden van Afrika? Moeten we de economische
crisis ontkennen? Natuurlijk niet, maar juist nog veel
meer begrijpen dat aan een crisis iets moet worden
gedaan! Als we het met hen over de crisis hebben dan
doen we dat vooral om te benadrukken hoe belangrijk
het is dat Afrika zich blijft ontwikkelen naar steeds
verdere onafhankelijkheid. Want de mensen in het
westen maken zich vooral druk om eigen welvaart.
Ondertussen kijken deze jongemannen zonder enig
vooroordeel hun ogen uit en genieten van de enorme
rijkdom en ontwikkeling in het rijke westen op allerlei
gebied! Voortdurend brandt de vraag op hun lippen hoe
allerlei dingen tot stand zijn gekomen. Hoe hebben ze
dat gedaan met het aquarium in het Dolfinarium, dat

musea en attractieparken, een bloemencorso, steden,
havens, dijken en bedrijven. Water oefent een magische
aantrekkingskracht op ze uit! Ze bezoeken de werkplek
van diverse van onze vrijwilligers en steken daar veel
op! Ze verwonderen zich over de orde en netheid hier.
Alles is zo goed georganiseerd, zelfs de treinen en
bussen rijden op tijd, ook al zijn ze leeg! “Nee, bij ons
gaan ze niet eerder dan nadat ze vol zijn!” Ze nemen
deel aan de vergaderingen van bestuur en medewerkers
en van de huisgemeente die de vrijwilligers bezoeken.
Joachim zegt: “Ik bewonder het programma en de
persoonlijke inzet van iedereen hierin. Tijdens de
Afrikaloop-vergaderingen leerde ik hoe iedereen een rol
heeft en hoe ieder die rol uitvoert. Het geeft inzicht en
laat zien hoe er wordt gewerkt. Ook laat het zien dat
ieder een persoonlijke kwaliteit en inbreng heeft en dat
daarvan gebruik wordt gemaakt. Iedereen weet precies
wat hij moet doen. Wat ik zie bij jullie is transparantie
en verantwoordelijkheid. De meeste organisaties in
Afrika hebben dat niet. Waar geen vertrouwen is, kun je
niet echt goed werken. Ik heb hier gezien dat openheid
en transparantie enorm belangrijk is. Op straat heb ik

gezien dat jullie toegewijd zijn en hoe je het doet. Het
kost veel tijd en energie en ondanks alles blijf je
hartelijk, laten jullie je niet teleurstellen door negatieve
dingen die op je afkomen. En dat doen jullie niet voor
jezelf, maar omdat je het belang ziet van ons te helpen.
Dat verwondert me enorm en maakt me dankbaar.”
Isaiah zegt: “Ik ben geraakt door de onderlinge band die
ik bij jullie zie. Jullie doen alles met heel veel inzet en
zijn van mening dat het een opdracht is vanuit de Bijbel.
Van daaruit handelen jullie. Dat maakt jullie één en

enorm effectief in het werk. Daarin kunnen wij veel van
jullie leren. Dat jullie je met zoveel liefde voor ons
inzetten ontroert me enorm! Jullie zien de nood van
anderen. Niet alleen in de AMS, maar ook in jullie werk.
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en de
mensen rondom. Jullie inzet voor ons doe je met
aanstekelijk plezier. Dat kom je bijna niet tegen! Jullie
geloven in wat je doet! Ook jullie financiën, alles is
transparant en open. Door wat we zien, voelen we ons
verantwoordelijk om het ook goed te doen. Jullie
bereiken veel met een kleine groep omdat je weet
waarmee je bezig bent en waarvoor je het doet. Wij
voelen ons erg welkom. We zien veel van Nederland het
is hier zo schoon, rustig en kalm in vergelijking met
Nairobi. Het is hier prachtig. Zelfs het eten is goed. Nou
ja, de kroketten en de haring gingen er niet zo goed in!”
Inmiddels zijn ze terug gekeerd naar Nairobi. Daar gaan
ze aan de slag met het uitwerken van plannen om
straatkinderen te helpen. Dat gaan ze doen, samen met

de overige “broers en zussen” die opgroeiden in het
kinderhuis van Karungu en inmiddels in de stad wonen.
Ze gaan een visie en plan van aanpak ontwikkelen over
hoe ze te werk willen gaan in Nairobi. Daarvoor krijgen
ze van ons alle tijd. Want een goed begin is het halve
werk en in Afrika gaan de dingen allemaal wat
langzamer dan bij ons. Alleen al het samen komen van
ieder om na te denken over de plannen, kost een dag
vanwege de files in de stad! Helpt u ons om deze
jongelui te helpen anderen te helpen?

Oeganda
Florence Naduk werkt bij de overheid van Oeganda
en is de rechterhand van mevrouw Museveni,
vrouw van de president van het land. Daarnaast
werkt ze aan een project in haar geboortedorp
Matany: een school voor vakonderwijs. De
presidentsvrouw is minister voor ontwikkelingszaken
van Karamoja, het armste gebied van Oeganda en één
van de armste gebieden van Afrika. Het gebied waarin
Florence is opgegroeid. Voor de regering van Oeganda is
de ontwikkeling van Karamoja een speerpunt. Florence
schrijft: “Het gaat heel goed met mij en met mijn
dagelijkse werkzaamheden hier. De minister is erg blij
met mijn steun aan haar in deze regio. Er gebeuren hier
veel nieuwe dingen die nog niet eerder zijn
voorgekomen, sinds ze nu iemand heeft om haar te
helpen in de uitvoering van de dagelijkse zaken. Denk

vooral aan de ontwikkeling onder vrouwen en jongeren.
Karamoja is rustig op dit moment. De onveiligheid is
enorm afgenomen en doet zich niet méér voor dan in elk
ander deel van het land. Net als in Nederland is het hier
safe tegenwoordig. Ik doe mijn werk zonder behulp van
beveiligers, die ik eerder wel nodig had. Nu de regio
stabiel is komen beleggers naar Karamoja, op zoek naar
mogelijkheden om te investeren. In het bijzonder
richten ze zich op landbouw, maar ook op mijnbouw,
mineralen zoals goud en kalksteen. De regering legt veel
nadruk op de productie van voedsel en water voor
irrigatie. Er is elektriciteit aangelegd en Karamoja is
daar al bijna mee verbonden! Zelfs onze nieuw te
bouwen school heeft de elektriciteitskabel vlakbij. Het
zal gemakkelijk worden om verbinding te maken met de
school in de toekomst. De mensen hier gaan steeds
meer inzien dat het erg belangrijk is om zichzelf te

Ghana

ontplooien. De ontwikkeling van ons project in Matany
gaat voorzichtig door. Er is een omheining gekomen op
het project. Als afscheiding hebben we naast een hek
ook een levende afscheiding gepland met bomen. Die
doen het uitzonderlijk goed. Sommige zijn al bijna een
meter hoog. De vruchtbomen geven hun eerste
vruchten. Er is water en er is door een architect een
plan getekend voor de bouw van een stafhuis een school
en andere gebouwen. Ik ben bezig offertes van
meerdere aannemers op te vragen voor de kosten van
de bouw.” Helpt u ons om Florence haar plannen te
realiseren voor de bouw van de school?

kapsalon. Naast haar komen er nog twee nieuwe
meisjes zodra jeugdzorg de nodige onderzoeken heeft
afgerond en hun komst naar ons project heeft
goedgekeurd. We hebben de familie van Felicia
opgespoord. Jeugdzorg deed onderzoek naar de familie
en hoe ze gehuisvest zijn. Felicia kan niet terug naar
haar familie omdat gebleken is dat ze na de dood van
haar moeder is mishandeld. Ze tonen ook geen enkele
interesse en bleken niet bereid om voor haar te zorgen.
Van de kinderen die de dagopvang bezoeken hebben we
twintig uitgekozen die bij de allerarmsten van het
aanliggende dorpje Mpatado horen. Voor hen hebben we

In Ghana worden meisjes opgevangen die door de
politie uit handen van mensenhandel- en
smokkelaars zijn gehaald. Sammy en Lucy Ntumy
schrijven: “Met de meisjes in de nachtopvang gaat het
prima! Ze zien er gezond uit en zijn druk met de
voorbereidingen voor hun laatste examens in november
2011. Sommige van hen vinden dat de laatste twee
jaren te snel voorbij zijn gegaan. Zij hebben de wens
om langer te blijven, omdat ze genieten van de veilige
omgeving en de weldadige behandeling die ze krijgen.
Dit in schril contrast met de enorme armoede waarin ze
zijn opgegroeid. Anderen zijn er aan toe om nu zelf in
de praktijk te brengen wat ze hebben geleerd. Er is een
nieuw meisje opgenomen, Edem is haar naam. Zij volgt
inmiddels een opleiding in het kappersvak in een privé

schoolspullen gekocht die ze nodig hebben voor het
nieuwe schooljaar. Ze zijn er heel blij mee. We danken
God dat Hij jullie de visie heeft gegeven om arme
kinderen te helpen.” Eind november vertrekken Ineke
Prins en Wilma van der Vinne naar Ghana om Sammy en
Lucy met de meisjes een hart onder de riem te steken!

Financiën
Door allerlei omstandigheden worden we sinds
begin 2010 geconfronteerd met een afname van
de middelen. Niet weinig donateurs ervaren blijkbaar
de crisis in hun portemonnee. Aangezien de financiering
van ons werk in Afrika tot dan alleen maar groei heeft
gekend, is de bereidheid van mensen om te delen met
onze kinderen in Afrika afgenomen: de vaste donateurs
lopen terug. Tot heden wisten we dat nog goed op te
vangen vanwege de enorme actiebereidheid van onze
vrijwilligers. Gelukkig kregen we een schenking van een
huiskerk in Hoogeveen. Uitbreiding van het werk zit er
daarom momenteel niet in. Mogen we een beroep op u
doen? Wie helpt ons en onze kinderen? Een maandelijks
klein bedrag doet al grote dingen!

Acties
Het hele jaar door voeren we actie voor Afrika.
Onze vrijwilligers zetten alles in om het leven van onze
kinderen in Afrika te verbeteren. Onlangs was er de
Afrikaloop. Een enorm gezellig evenement waarmee we
veel
locale
en
landelijke aandacht
vragen
en
verwerven
voor
onze kinderen. Dit
jaar bracht deze
actie 24.000 op!
Van groot belang
voor de hulp die we
aan onze kinderen
geven.
Daarnaast
worden
tot
vijf
december
pepernoten
verkocht. Ook zijn
we alweer bezig met
de organisatie van
het
zaalvoetbal
evenement.
Het
kost allemaal veel
tijd en energie wat
ook
het
nodige
opbrengt! We weten
waarvoor we het
doen. Zijn allemaal
al eens op eigen
gelegenheid op één
van de projecten
geweest en hebben
de nood gezien en het resultaat op het werk! De
vrijwilligers brengen nauwelijks kosten in rekening
waardoor de opbrengst volledig naar Afrika gaat. Dat
geldt ook voor giften. We maken nauwelijks kosten en
bij ons weet u zeker dat uw geld geheel in Afrika
terechtkomt! We worden steeds meer afhankelijk van
deze acties en die van vrijwilligers elders in het land.
Om de zorg voor onze kinderen in Afrika te kunnen
blijven waarborgen, hebben we uw hulp meer nodig dan
ooit. Als u geen middelen hebt om ons maandelijks te
steunen, wilt u dan actie voeren voor onze kinderen? We
zijn heel blij met uw betrokkenheid!
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