
De toekomst van ons Adoptieplan

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: 
‘hoe lang gaan jullie door met dit 
project?’

Natuurlijk denken 
wij hierover na 
en overleggen 
we met onze 
mensen in Zambia. 
Zeker nu we ons 
25-jarig jubileum 
naderen. Wat is 
wijsheid?
Een 
terugkoppeling en 
terugblik, samen 
met onze mensen 
in Lundazi, 
levert het 
volgende op:

Waarom begonnen 
we dit weeskinderenproject? 
Een groot aantal weeskinderen kwam 
terecht bij hun grootouders, twee of 
drie van hun eigen kinderen stierven 
aan aids en lieten vervolgens meerdere 
kinderen als wees achter. Die 
grootouders konden niet plotsklaps voor 
10-12 kleinkinderen zorgen en zeker niet 
naar school sturen. Dat was de grootste 
en meest urgente nood van weeskinderen: 
scholing. 
Die situatie probeerden wij te 
verzachten, immers, een kind zonder 
onderwijs is een kind zonder toekomst.  

Deze situatie is nu aan het veranderen 
en is deels al veranderd. De grootste 
nood is er niet meer dus de urgentie van 
ons project verandert; dat moeten we 
onderkennen als realiteit. 

Het aantal weeskinderen neemt af:

• Minder mensen sterven aan aids. 
Vooral de laatste 10 jaar, dus er 
zijn ook minder weeskinderen die hulp 
nodig hebben na het bereiken van de 
basisschoolleeftijd.

• Per familie zijn er minder 
weeskinderen; de naaste familie kan 
en moet de eigen weeskinderen helpen 
wanneer dat mogelijk is. 

Toon van Kessel bereikt over twee 
jaar de 80-jarige leeftijd en niemand 
weet hoe lang hij in Zambia nog volop 
kan leven en werken. Het is beter het 
project bewust en naar geweten af te 
ronden dan te laten instorten omdat hij 
opeens niet meer voor de contacten kan 
zorgen. Het moet geen schande zijn om 
een project een succes te verklaren. 
Het is goed aangepakt en het probleem 
is minder groot. Het is ook een project 

dat het langst 
en meest efficiënt 
heeft mogen 
helpen.

Hoe onze toekomst 
er uit gaat zien 
weten we (nog) 
niet maar het 
proces naar een 
afronding is in 
gang gezet. 

Wij houden u op 
de hoogte en 
komen daar in 
het voorjaar op 
terug.
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KUPATSA NDI KUIKA
(geven is investeren)

Quarantaine
Covid-19 heeft bezit genomen van onze 
wereld, gevolgd door een crisis met vele 
facetten. Het gaat om onze gezondheid en 
onze economie maar ook over psychisch- en 
persoonlijk welzijn. 
De laatste tijd heb ik veel verhalen 
gelezen over de gevolgen hiervan voor 
kinderen. Niet zozeer omdat ze minder 
kennis opdoen in school maar vooral omdat 
ze minder sociale contacten onderhouden. 
Het zou hun geestelijke en mentale 
ontwikkeling vertragen en zelfs schaden. 
Dit probleem is voor ons in Zambia 
zeker niet nieuw. Het is duidelijk dat 
weeskinderen die geen onderwijs volgen, 
achterblijven in hun ontwikkeling. Al 
jaren merken wij dat kinderen die niet 
naar school gaan, zich achtergesteld 
voelen. Het worden jonge volwassenen 
die veel minder vrienden hebben en ook 
moeilijker met anderen kunnen omgaan. Ze 
horen er minder bij, voelen zich minder 
op hun gemak en zonderen zich af. Velen 
ervaren problemen in het onderhouden 
van contacten met leeftijdgenoten die 
over andere dingen praten en met andere 
problemen bezig zijn. Ze voelen zich 
achtergesteld en zelfs minder ontwikkeld. 
Deze achterstand heeft natuurlijk sociale 
en psychische gevolgen. Niet alleen omdat 
ze geen diploma hebben gehaald maar ook 
omdat ze hun sociale vaardigheden minder 
konden ontwikkelen. Dat is immers de 
basis voor een betere voorbereiding op 
een gelukkiger toekomst.  

Iets wat vaak wordt vergeten maar wat van 
grote waarde is voor de kwaliteit van een 
mens en zijn gemeenschap.

Toon van Kessel
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Brieven van twee kinderen
 
Mijn naam is Lenard Chirwa en kom uit 
het dorpje  Chalamasi in de parochie 
Kanyanga. Momenteel zit ik in het 
laatste jaar van de 
middelbare school. 
Vanaf de basisschool 
ben ik geholpen 
door het Lundazi-
Adoptieplan. Graag 
word ik onderwijzer 
zodat ik anderen kan 
helpen. Ik ben er nu 
van overtuigd dat 
onderwijs de sleutel 
is tot succes. 
Ook ben ik me ervan 
bewust geworden 
dat ik op velerlei 
gebied iets kan 
bijdragen aan de gemeenschap door te 
werken in landbouw, tuinbouw, enz. 
Deze vaardigheden zullen mij ook 
persoonlijk helpen.

Mijn naam is Modesta, 
ik woon in het dorp 
Katenga en ik zit 
in het laatste jaar 
van de middelbare 
school. 
Na mijn school zou 
ik graag in de 
verpleging gaan 
werken en iets 
willen betekenen 
voor de mensen van 
mijn gemeenschap en 
land. De scholing 
heeft er toe 
bijgedragen dat ik 
me op mijn plaats 

voel in onze gemeenschap.
Het onderwijs dat ik gekregen heb heeft 
nieuwe hoop gegeven voor mijn toekomst. 


