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De Stichting
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 financieren van kleinschalige projecten.
Stichting Kune Zuva steunt steeds
meer mensen. Momenteel lopen er
projecten in Zuid-Soedan, Kenia,
Ethiopië, Tanzania en Zuid-Afrika.

De middelen
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune Zuva bijna € 8.000 aan
giften ontvangen. Naast particulieren
zijn er ook organisaties die ons een
warm hart toedragen. Daardoor
konden we in 2017 bijna € 20.000 aan
zinvolle projecten besteden. Een
geweldig resultaat, waarvoor dank!

Terugblik
Het jaar zit er weer bijna op. Dit is hét
moment om terug te blikken op het
afgelopen jaar.
Naast de aanmerking als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
ontving Kune Zuva in 2016 ook het CBF
keurmerk voor ‘Erkend goed doel’,
vanwege verantwoorde besteding en
beleid. Dit jaar hebben we de erkenning bewust opgezegd omdat de
jaarlijkse aanvraagkosten meer dan
verdubbeld zijn.
De hongersnood in Oost-Afrika
woekerde juist op plekken waar ook
wij actief zijn. Acute voedselhulp is niet
iets wat bij onze kleine stichting past.
Echter de giften, ontvangen naar
aanleiding van onze noodoproep aan u,
zijn direct ter plaatse aangewend.

De vorige nieuwsbrief beschreef de
moeizame weg naar het bouwen van
een eerste klaslokaal in Zuid-Soedan.
Ook al verbetert de situatie in ZuidSoedan niet, het klaslokaal is volop in
gebruik. Doordat de kosten van inrichten van het lokaal meevielen,
waren we in staat de schooltuin verder
op orde te brengen. Hiervoor zijn twee
ploegen (voor achter de os!), zaden,
fruitbomen, spades en andere noodzakelijke materialen aangeschaft.
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Even voorstellen…
Mammo Beriso, ex-student, Ethiopië
Wij ontmoeten Mammo in 2003, hij is dan derdejaars
student Watertechnologie. We steunen hem om zijn
Bachelors graad te halen. Daarna gaat hij met een overheidsbeurs naar India voor zijn Masters in Milieukunde en
Techniek. Hier heeft hij goed internet en onderhouden wij
intensief contact.
Hij komt met het idee om goed presterende meisjes uit
kansarme gezinnen via een specifiek sponsorprogramma
te ondersteunen bij een vervolgopleiding. We bespreken
het plan en werken het uit. Vanaf 2007 worden ieder jaar
een aantal meisjes voorgesteld.

Hana, zie achterzijde, is er één. Hij heeft diverse terugkomdagen met deze meisjes en onderhoudt waar nodig
contact. Een leerzaam traject voor Mammo, maar ook
voor ons. Op dit moment helpen wij 25 meisjes via dit
fonds. Afgelopen jaar zijn er weer 7 afgestudeerd.
Intussen doet Mammo zijn PhD in Hamburg en werkt als
directeur van een groot ontwikkelingsprogramma in
zuidelijk Ethiopië, gefinancierd door zowel Caritas Oostenrijk als Trócaire, CAFOD en diverse andere organisaties. Het afronden van zijn studie schiet er zo wel een
beetje bij in. Maar zijn toegevoegde waarde voor de
ontwikkelingen in zuidelijk Ethiopië zijn indrukwekkend.

Deze jonge vrouwen maken het verschil in Oost-Afrika
Hana (Ethiopië)
Als Hana (23) een vacature ziet voor onderwijsexpert in de
stad van haar middelbare school, is de keuze snel gemaakt.
Zeker de inhoud van haar nieuwe baan is haar (en ons!) op
het lijf geschreven: girls empowerment – het slagvaardiger
maken van meisjes, zodat ze leren omgaan met de sociale en
culturele druk. Ze worden door Hana ondersteund om de
basisschool, maar ook de middelbare school, af te maken. De
ouders worden in dit proces betrokken, waarbij het belang
van onderwijs duidelijk wordt gemaakt.
Hana geeft bijvoorbeeld trainingen in het maken van herbruikbaar verband, maar ook hoe je omgaat met de menstruatiecyclus. Een belangrijke reden om de school te
verlaten is namelijk als meisjes gaan menstrueren. De faciliteiten die wij als ‘gewoon’ ervaren, zijn daar niet aanwezig.
Verder is vrouwenbesnijdenis een groot probleem op het
platteland. Maar ook het op zeer jonge leeftijd uithuwelijken
aan een veel oudere man. Voor Hana een grote uitdaging
om de gesprekken aan te gaan. Daarnaast helpt ze zoeken
naar andere vormen van inkomen voor meisjes van 16 tot 19
jaar om hun zelfstandigheid en keuzevrijheid te vergroten.
Kune Zuva kent Hana sinds 2013. Na het overlijden van haar
vader mag ze op kosten van de lokale katholieke missieschool haar basis- en haar middelbare school afmaken. Haar
toelating op een Hbo-opleiding is het moment dat wij bijspringen. In 2015 studeert zij af aan de opleiding Onderwijsplanning en Management.

Esther (Tanzania)
Toen Esther (30) vorig jaar afstudeerde, wilde ze graag
werken aan het uitbannen van vrouwenbesnijdenis binnen haar Maasai stam. Nadat ze haar ideeën op papier
zette, mocht ze stage lopen bij Amref Flying Doctors, om
te ervaren waar deze in een vergelijkbaar project tegenaan lopen. Het bleek een rivaliserende stam te zijn, waar
veel weerstand was tegen veranderen van het ritueel van
meisje tot vrouw. Amref en Esther werkten daar onder
politiebegeleiding. Esther is nu klaar om zich volledig in te
zetten voor een betere positie van de Maasai meisjes. Dit
zowel met betrekking tot onderwijs als de aspecten rondom besnijdenis. Al tijdens haar studie werd Esther het

aanspreekpunt voor veel Maasai meisjes uit haar regio. Ze
inspireert hen om hun school af te maken en meer keuzes
te zien dan heel jong trouwen als 2e of 3e echtgenote en
voor veel nageslacht zorgen. Esther bezoekt nog steeds
scholen om meisjes te inspireren en adviseren, maar ook
spreekt ze met ouders over het belang van onderwijs in
deze veranderende wereld.
Esther kwam bij ons in beeld in 2004. Ze werd als tienermeisje uitgehuwelijkt, een logische stap binnen de Maasai
als een meisje klaar is met het basisonderwijs. Esther
wilde echter maar één ding: naar school, studeren. Zij
vluchtte en met hulp van haar oma en de financiële steun
van Kune Zuva heeft zij de middelbare school en ook het
hoger beroepsonderwijs afgerond.

Jeniffer (Kenia)
Jeniffer (23) ontmoeten we in 2010 als ze weer eens van
school weggestuurd is, omdat ze het schoolgeld niet kan
betalen. Nadat haar moeder overlijdt, wordt ze in het
gezin van haar broer opgenomen. Echter zonder door zijn
vrouw te worden geaccepteerd. Een moeilijke jeugd is het
gevolg. Met onze steun is ze fanatiek aan de gang gegaan
om een beter leven voor zichzelf te creëren en ze studeert eind 2017 af als medisch laborante aan de Kenyatta
Hogeschool. De afgelopen jaren heeft zij naast haar
studie een grote inzet en enthousiasme getoond om de
weeskinderen en scholieren uit kwetsbare gezinssituaties
binnen het Kune Zuva programma te motiveren en te
begeleiden.
Zij adviseert en inspireert ons met haar ideeën hoe
scholieren en studentes te selecteren, te motiveren en
door ze persoonlijk te begeleiden.

Uitgebreide achtergrond-informatie 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.

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 vakopleidingen 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. Als u kerstcadeaus aanschaft via
www.4Morgen.org of boeken via www.YouBeDo.nl kunt u ook kiezen voor een afdracht aan Kune Zuva zonder dat
het iets extra’s kost. Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2018, maar laat u de zon weer schijnen voor
enkele mensen in Afrika. Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in Afrika!

Kune Zuva wenst u ‘n liefdevolle kerst en ‘n zonnig 2018!

