
Lundazi-Adoptieplan bood 
mij een kans en ik wist 

die te benutten
Mijn naam is Mugala Gibson, geboren op 18 
oktober 1985 in Lundazi. 
Ik groeide op in een gelukkig gezin maar 
op 3-jarige leeftijd kwam mijn moeder om 
het leven bij een verkeersongeluk. Ik werd 
opgevoed door mijn vader en stiefmoeder. 
In het jaar 2000 overleed mijn vader en is 

mijn stiefmoeder 
teruggegaan naar 
haar geboortedorp. 
Wij werden 
geadopteerd door 
de jongere broer 
van mijn vader maar 
jammer genoeg was 
hij niet in staat 
om onze scholing 

te betalen daar hij zelf ook een gezin 
had om voor te zorgen.

In 2002 – nadat ik de basisschool had 
doorlopen – ben ik voorgedragen bij het 
Lundazi Adoptieplan voor de middelbare 
school en heb deze na vier jaar succesvol 
af kunnen ronden.
In 2008 werd het project uitgebreid met 
de sponsoring van een vervolgopleiding 
voor weeskinderen die goede resultaten 
behaalden. Ik was één van de gelukkigen 
en werd aangenomen bij de opleiding voor 
verpleegkundigen bij de ‘St. Francis 
School of Nursing’.

De voordelen die ik wist te behalen 
dankzij de sponsoring van het Lundazi-
Adoptieplan:
• Ik ben financieel onafhankelijk
• Ik kon mijn twee jongere zussen 

ondersteunen van de lagere school via de 
middelbare school tot aan het college.  
 

 
Eén zus zit nu in Chipata op de ‘General 
Nursing School’ en mijn andere zus zit 
op de Universiteit in Lusaka met een 
studiebeurs van 75% en de overige 25% 
kan ik zelf bijdragen.

• Ik heb een baan bij de overheid en door 
een vast inkomen kan ik mijn gezin 
onderhouden.

Ik ben dankbaar dat ik het geluk heb 
gehad om door het Lundazi-Adoptieplan 
gesponsord te worden. Zij hebben in mij 
geïnvesteerd waardoor ik op mijn beurt 
weer iets heb kunnen betekenen voor 
anderen. 
Ik hoop van harte dat de stichting Lundazi-
Adoptieplan door kan gaan met investeren 
in onderwijs zodat er ook voor andere 
weeskinderen kansen gecreëerd worden.

Mugala Gibson
 
Lips groen 45 plus toernooi
Al voor de 16e keer werd in september, 
bij TC Telro een toernooi georganiseerd 
voor 45 plussers. Een druk bezocht en 
gezellig tennistoernooi waarbij ook aan 
onze stichting wordt gedacht. 

Zij hebben 
vanaf 2003 twee 
weeskinderen 
geadopteerd en 
jaarlijks wordt 
er tijdens dit 
Lips Groen 45 
Plus toernooi een 
“prikloterij” 
georganiseerd om 
de schoolloopbaan 

van deze twee kinderen te financieren.
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KUPATSA NDI KUIKA 
(geven is investeren)

Het is voor iedereen duidelijk dat niet 
alles wat we geven ook 
inderdaad de ontvanger 
ten goede komt. Alle hulp 
wordt gretig aanvaard 
maar niet alle hulp is een 
nieuwe aanzet tot groei 
of een betere toekomst. 
Geld geven aan 
bedelende straatkinderen 
bijvoorbeeld maakt 
hun leven op straat 
alleen maar aangenamer; 
hun verblijf aldaar 
aantrekkelijker en het 

beginnen aan een zelfstandig bestaan in 
hun maatschappij minder urgent. 

Ons weeskinderenproject heeft zich 
duidelijk minder bezig gehouden met het 
uitdelen van dagelijkse behoeften zoals 
eten, drinken en kleren. We hebben ons 
helemaal geconcentreerd op een betere 
ontwikkeling en groei van een kind dat 
geen kans krijgt in de omstandigheden 
waarin het leeft. Geen school om te 
leren, zelfstandig te denken. Geen school 
om een vak te leren, geen school om samen 
met anderen te zijn en mee te tellen. 
Een kind dus dat al op jonge leeftijd 
achter blijft; er niet helemaal bij hoort. 
Dat is een groot tekort, misschien zelfs 
traumatisch in de ontwikkeling van een 
kind. 

Het weeskinderenproject geeft ieder kind 
zonder ouders de mogelijkheid ‘zelf’ 
ideeën te ontwikkelen over zijn toekomst 
en de kans om mogelijkheden te benutten. 
Zelf uit te vinden wat hij nodig heeft om 
zijn leven te verbeteren en een betere 
toekomst op te bouwen. Wij geven geen 
betere toekomst ‘cadeau’, we creëren 
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betere kansen door onderwijs 
en een schoolgemeenschap die hen wordt 
aangeboden. 

Die kansen worden niet altijd benut, er 
zijn veel menselijke factoren die daarin 
meespelen: eigen schuld, nalatigheid, 
misschien is de familie niet in staat te 
motiveren. Maar onze kinderen hebben de 
basisschool kunnen doorlopen en kennis 
opgedaan; velen hebben met cursussen en 
colleges een nog betere kans gecreëerd.  

Een van onze 
weesmeisjes is 
onderwijzeres 
geworden en heeft 
op haar beurt 2 
andere weeskinderen 
geholpen om 
leerkracht te 
worden. 

Een blind weeskind heeft met succes 
zijn scholen doorlopen, vervolgens met 
uw steun zijn universitaire studies 
afgesloten met een PHD. Hij is nu leraar 
is aan de middelbare school in Lusaka. 

Dat zijn de grotere successen maar er 
zijn veel meer ongeziene sociale en 
psychologische successen. Kinderen die 
via school en het ‘erbij-horen’ hun 
trauma hebben overwonnen en nu volwassen 
zijn met een eigen, duurzaam en gelukkig 
bestaan. Jongens en meisjes zijn nu 
vrouwen en mannen die met vertrouwen 
in het leven staan. Niet rijk, geen 
belangrijke banen maar wel met een 
zelfvertrouwen dat vrede brengt. Dat is 
de betekenis van ‘geven is investeren’. 

Succes en geluk kan je niet aan iemand 
geven maar we kunnen wel kansen creëren. 
Dat is wat ons project nastreeft.  

Toon van Kessel


