
DUURZAAM:
Niet blijven hangen in 
denken, maar doen wat nodig 
is om de wereld te verbeteren
 
Mijn naam is Bruno Nyirenda en ik woon 
in Changulube, een buitenstatie van 
parochie Lumezi. Ik ben hier coördinator 
en lid van de Goede Samaritaan, een 
organisatie die de slecht bedeelden 

helpt. Ik heb altijd 
een goed gevoel als 
ik voor de armen kan 
werken, zowel voor de 
ouderen als voor de 
jongeren. Ik bezoek op 
school de kinderen die 
schoolgeld krijgen, kijk 
naar hun resultaten en 
tegelijkertijd ga ik 
naar de verzorgers om de 
gang van zaken thuis te 
bespreken.
Ik voel me - zelf vader 
zijnde - goed als ik zie 
hoe deze kinderen zich 
ontwikkelen.

Ik vertrouw erop dat ze zullen 
uitgroeien als volwassenen die iets aan 
de maatschappij kunnen toevoegen. 
Veel van de leerlingen die ik heb 

begeleid hebben inmiddels hun 
schoolloopbaan afgerond. 
Zij werken in het onderwijs, verpleging, 
voor de regering of hebben een andere 
baan. 
Het project betekent veel voor de 
weeskinderen in Lundazi. 

Michael en Mary
Waarom zijn wij actief voor het project? 
Kinderen hebben de toekomst.  

Daarvoor zetten wij ons in.
Omdat zij wees zijn, zijn ze extra 
kwetsbaar. Wij hopen dat ze door een 

betere opleiding 
en scholing 
volledig mee 
kunnen werken in 
de maatschappij. 

Niemand wordt 
geboren als 
weeskind. 
Niemand heeft 
erom gevraagd 
op te groeien 
zonder de 
zorgzame 
aandacht van 
ouders. 
Wij als 
coördinatoren 
vinden het een 
voorrecht bij 

te dragen aan de integratie van deze 
kinderen door materiële, morele en 
geestelijke hulp te bieden. 

Met weeskinderen werken is een passie 
geworden. Door dagelijks met hen bezig 
te zijn begrijpen we hun moeilijke 
leefomstandigheden beter. 
Samen gaan we actief op zoek naar 
oplossingen voor hun problemen, zodat 
we een bijdrage kunnen leveren aan een 
betere toekomst. NIEUWSBRIEF 14
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KUPATSA NDI KUIKA
(geven is investeren)

DUURZAAM:
Samen de toekomst vormgeven 
waarbij iedereen mee doet.

Van weeskind naar kind van velen.  
Er worden heel veel rapporten geschreven 
over projecten. Wat het meest kritisch 
wordt bestudeerd zijn de financiën. 
Succes betekent: inkomsten en uitgaven 

komen overeen. 
Geld is dan 
goed besteed, 
niet veel aan 
de strijkstok 
blijven 
hangen. 
Percentages 
kloppen 
aardig. 

Dus: het project loopt goed! 

Ieder project heeft als einddoel de 
mensen, de begunstigden, niet het 
financiële succes. Het geld en de 
inspanningen moeten een duurzame invloed 
hebben op de begunstigden: het kind, de 
zieke...  

Hoe scoort ons weeskinderenproject in 
dit kader? 
Wat is de diepste wond van een weeskind? 
Het is het ‘achtergelaten’ worden, niet 
meetellen zoals de anderen, het zich 
niet meer geborgen kunnen voelen zoals 
de anderen. Als weeskind ga je van de 
ene oom naar de andere tante, de ene 
grootmoeder naar de andere grootvader. 
Het is niet jouw keuze, er wordt je 
zelfs niets gevraagd. Niet wat het 
beste is voor jou, maar wat de familie 
beslist. 
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Dat is een zware handicap om mee op 
te groeien. Ons geld moet niet alleen 
helpen meer te leren, maar om meer te 
leven, gelukkiger. 
En inderdaad, door het 

weeskinderenproject 
wordt ieder 
kind opgenomen 
in een wereld 
van mensen die 
geïnteresseerd zijn 
in je toekomst, je 
school, je kleren, 
puntenlijst. Op 
school krijg 
je vrienden 

en vriendinnen, doe je mee aan 
sportactiviteiten, jeugdclubs, 
kerkgemeenschappen. Je krijgt nieuwe 
mogelijkheden op gelijke voet mee 
te doen, mee te tellen, aanvaard te 
worden.  

School en 
scholing geven 
je als weeskind 
niet alleen 
‘kennis’ maar 
ook ‘erkenning’. 
Je krijgt voor 
het eerst in je 
leven ‘gelijke 
kansen’,je wordt 
geaccepteerd 
voor wat en wie 
je bent. 
Je wordt een 
voller mens in 
een maatschappij.

Toon van Kessel

Bezoek onze nieuwe site
www.lundazi.nl 


