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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Het moment om terug te
blikken op de activiteiten van het afgelopen jaar.

Kune Zuva betekent ‘de zon schijnt’. Dit is ook direct
het doel van deze stichting 'de zon laten schijnen door
mensen in Afrika kansen te geven in het leven'. Dit
doet Kune Zuva door het opzetten, begeleiden en
(mede-) financieren van kleinschalige projecten.
Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen.
Momenteel lopen er projecten in, Ethiopië, Zimbabwe,
Kenia, Zuid-Soedan, Zuid-Afrika, Namibië en Tanzania.

In de vorige nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op
het maken van kralen uit oud glas, zie ook de kralenfoto
op onze kerstwens. De training heeft plaatsgevonden en
de 18 deelnemers zijn druk doende het project verder
vorm te geven. Volgend jaar hopelijk goed nieuws over het
vervolg van dit project.

De middelen

Esther, een jonge Masaï-vrouw uit Tanzania, kennen we al
sinds 2004. Destijds weggelopen voor een gearrangeerd
huwelijk om naar school te kunnen. Onze bijdrage was niet
voldoende voor haar opleiding, daarom werkte ze ’s nachts
bij en ging overdag naar school. Echter door seksuele
intimidatie verloor ze haar baan. Kune Zuva zoekt nu
aanvullende sponsoring zodat zij haar studie kan afmaken.

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune
Zuva ruim € 5.600 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook verschillende organisaties die
ons een warm hart toedragen. Daardoor konden we in
2014 bijna € 40.000 aan zinvolle projecten besteden.
Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

In Ethiopië steunen we verschillende studenten en
scholieren, waarvan meesten succesvol zijn. Zojuist zijn 6
jonge vrouwen met onze hulp geslaagd aan de universiteit
en zijn 6 nieuwe meisjes van start gegaan. Eén
scholierenproject in Dimeka is recent afgerond doordat
een einde kwam aan de begeleiding ter plaatse.

Uitgebreide achtergrondinformatie over onze projecten is te vinden op onze website www.kunezuva.nl . De
laatste updates en foto’s staan ook op onze Kune Zuva
Facebook pagina.

Even voorstellen…
Elizabeth, scholiere, Zuid-Soedan
Elizabeth is geboren in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia. Als driejarige ging ze met haar moeder in Nairobi, de
hoofdstad, wonen. Haar moeder werkte hard zodat haar dochter naar school kon. Op haar 17e was Elizabeth klaar met
de basisschool en wilde ze graag naar de middelbare school. Haar Zuid-Soedanese vader vond dat ze eerst thuis
moest komen om haar eigen land te zien. Toen Elizabeth en haar moeder aankwamen in Rumbek, Zuid-Soedan, vertelde
haar vader dat het tijd was om te trouwen. Hij had een man gevonden die 100 koeien wilde betalen.
Gelukkig lukte het de moeder om Elizabeth’s vader te overtuigen haar naar school te laten gaan. Ondanks grote
tegenwerking mocht ze uiteindelijk naar school in Mapuordit, waar ook onze contactpersoon Father John werkt. Met
17 andere meisjes woont ze nu in hutten vlakbij de middelbare school. Kune Zuva helpt de zusters die de school
runnen met het verbeteren van de leefomstandigheden van Elizabeth en de andere jonge vrouwen, door het bouwen
van kookfaciliteiten, toiletten en andere basisvoorzieningen.
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Drinkwater in Kare Edome, Turkana, Kenia
Kare Edome ligt in Turkana, vlak bij de Ethiopische grens, een plaats waar tijdens de grote droogte in de hoorn van
Afrika (2011) kinderen van honger omkwamen. Dit was de hoofdreden om een voedselcentrum op te starten voor de
ongeveer 70 kinderen, in de leeftijd van 3 tot 8 jaar, die hier wonen. Toen het noodprogramma afliep, was hulp echter
nog steeds onontbeerlijk. Ruim een jaar geleden is dit project geadopteerd door een Nederlandse sponsor, Krijn
Koetsveld, via Kune Zuva. Er wordt ook aandacht gegeven aan gezondheidszorg en een eerste stap richting onderwijs.
Ekai Loudi is een en al glimlach als ze het water
omhoog ziet borrelen. Haar gebed is beantwoord. Het
team dat waterputten slaat, heeft zeer recent water
gevonden op 77 meter diepte vlak bij Kare Edome
Voedingscentrum. De laatste jaren is het een gevecht
geweest water te vinden om te kunnen koken voor de
ruim 70 kinderen die in het centrum dagelijks hun,
vaak enige, maaltijd krijgen.
Het halen van water is moeilijk en zwaar werk voor de
vrouwen en meisjes uit Turkana. De afgelopen jaren
waren erg zwaar door het grote tekort aan water.
Door grote gaten te graven van 4 tot 5 meter diep in
droge rivierbeddingen kwamen zij aan water.
Regelmatig stortten de wanden in met soms fatale
gevolgen.
Krijn Koetsveld trok zich dit lot aan en besloot om te
gaan fietsen in Italië en zocht sponsors om zijn 543
kilometers en 14207 hoogtemeters te sponsoren.

Hiermee haalde hij voldoende geld op om een waterput
te slaan. Kune Zuva coördineerde dit initiatief verder en
bewaakte de uitvoering in Kenia.
Water! Een vroege Kerst voor de mensen van Kare
Edome, vooral voor de kinderen. Zij kunnen nu schoon
water drinken en zichzelf wassen. Het eten koken wordt
een stuk eenvoudiger, waardoor de meisjes niet meer
worden gedwongen water te gaan zoeken, maar gewoon
naar school kunnen gaan en met elkaar spelen.
Nu er water is, is het moment aangebroken om te kijken
hoe Kare Edome onafhankelijk kan worden van externe
voedselhulp en we durven zelfs verder te dromen… Als
er voldoende eten en drinkwater beschikbaar zijn, als er
gezondheidszorg binnen bereik is, dan is het tijd om een
structuur op te bouwen waarbij alle kinderen naar
school kunnen en op termijn ook naar het voortgezet
onderwijs. Het is geen gemakkelijke uitdaging maar wel
de moeite waard om voor te vechten.

Het computerdilemma, Universiteiten in Afrika
Kune Zuva steunt studentes op Afrikaanse universiteiten zowel in Ethiopië, Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika als Zimbabwe.
Steeds vaker is een computer noodzakelijk. Terwijl bij ons ieder zijn eigen schoolboeken heeft, delen ze in Afrika de
in de bibliotheken aanwezige studieboeken. Natuurlijk heeft iedereen deze tegelijk nodig. Veel boeken zijn ook
digitaal beschikbaar en veel informatie kan online worden gevonden - echter dan heb je wel een computer nodig.
Voor zwakke studentes zonder computer wordt
studeren hierdoor vaak onmogelijk; bij top studentes
blijven de resultaten achter doordat ze maar beperkt
toegang hebben tot het lesmateriaal.

Momenteel heeft Kune Zuva achtendertig studentes in
het hoger en universitair onderwijs, bij twee hiervan
hebben wij de noodzaak gezien om een laptop aan te
schaffen via een specifieke regeling.

Voor Kune Zuva een dilemma,
is gekozen zoveel mogelijk
Hierdoor is geen ruimte voor
aanschaf van een laptop (circa

Kune Zuva zal zich blijven verdiepen in de meest
succesvolle wijze om studentes te sponsoren in deze
veranderende tijden en indien nodig haar werkwijze
aanpassen.

want in onze budgetten
studentes te steunen.
extra uitgaven zoals de
250 Euro).

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 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 NL89 INGB 000 5837915 t.n.v. Kune Zuva te Nieuw-Vossemeer. Hiermee wenst u niet alleen ons
een gelukkig 2015, maar laat u de zon weer schijnen voor enkele mensen in Afrika.
Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2015 !

