
Oog voor de toekomst
Brieven van twee weeskinderen 

(meisjes)

Taonga Longwe
Sinds ik op school zit, is mijn vriendschap 
hechter en het leren gaat beter. Mijn 
vrienden op school hebben mij veel 
aangemoedigd. Ik hoor er helemaal bij, 
ben gelijk aan hen, ze kijken niet meer 
op me neer als een arm weeskind dat niets 

heeft. Nu ben ik in mijn 
tweede jaar middelbare 
school. Ik voel me lekker 
zowel op school als thuis 
bij mijn pleegouders. 
Het liefst ben ik met mijn 
vrienden dan voel ik me niet 
meer eenzaam. Ze helpen 
me als ik het moeilijk 
heb. Van alle 8 vakken op 
school vind ik wiskunde 
het leukste en mijn beste 
vak is natuurkunde. 
Ik blijf mijn vrienden 
vertellen hoe belangrijk 

studeren is. 

Loveness Ngoma
Ik ben echt blij dat ik jullie kan 
vertellen dat ik me goed voel en gezond 
ben. 
Ook wil ik graag laten weten hoe blij ik 
ben met mijn leven nu. Mijn sociaal leven 
is ook heel anders dan vroeger toen het 
slecht ging met mij. Ik heb zowel binnen 
als buiten school vrienden die me helpen. 
Zowel in school en buiten hebben mensen 
ook meer respect voor mij en ik kan ook 
vrij met hen omgaan. Ik tel weer mee als 
gelijke. 
 

 
Oog voor het kind

Coördinator van de groep 
”De goede Samaritaan”

Christine Ngulube
Ik hou van mijn werk. Er is 
levenservaring en wijsheid nodig om 
het werk goed te doen. Je hebt ook het 
hart nodig van een moeder: gewoon, 
gevoelig, medelevend en liefdevol. Je 
moet materiele en emotionele hulp aan 
een weeskind kunnen bieden. Gedurende 
onze bijeenkomsten met de organisatie 
”De goede Samaritaan” praten we over het 
geven van schoolgeld en het uitdelen van 
schoolbenodigdheden. Kinderen worden 
bezocht op school om hun vooruitgang te 
zien en hen te stimuleren. 

Mrs. Christine Ngulube - zelf weduwe - 
is een voorbeeld. Haar weeskind Arthur 
Mvula zat in groep 6. Hij was door zijn 
oom op een busstation achtergelaten. 
Christine verwelkomde deze jongen 10 
jaar lang in haar huis tot hij de 
middelbare school 
afmaakte. Hij kan 
goed metselen en wil 
verder leren. Nu al 
werkt hij om geld te 
verdienen voor zijn 
verdere studie.

“Het geeft mij 
voldoening een 
weeskind te zien dat 
volledig meekan in 
de maatschappij en 
zichzelf op de been 
kan houden”.
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KUPATSA NDI KUIKA
(geven is investeren)

Oog voor elkaar 

Het verhaal van Florence
“Ik moet accepteren 
dat ik ga sterven met 
deze ziekte Aids maar 
ik kan niet aanvaarden 
dat mijn kinderen niet 
dezelfde toekomst 
zullen hebben als ik 
had. Geen kans om naar 
school te gaan, een vak 
te leren en een beter 
leven op te bouwen. 
Mijn ouders kunnen 
het niet, ook niet met 
de beste wil van de 
wereld. Ze begrijpen 
het niet want ze zijn 
zelf nooit naar school 
geweest.”

Ons weeskinderenproject wil gehoor geven 
aan de oproep van deze stervende moeder 
Florence. Oog hebben voor kinderen die, 
zoals onze Paus het uitdrukte “wachten 
op iemand die ogen heeft om hen te zien, 
oren om hun klagen te horen en een hart 
om hun pijn te voelen”. 
Ook wij wilden niet met een boog om deze 
kinderen heen lopen! Daarom hebben we 
vanuit Nistelrode en met de hulp van vele 
anderen, weeskinderen 20 Jaar lang in 
Zambia een kans gegeven om naar school 
te gaan. 

Lukt dat, hebben we iets bereikt?  
Er zijn er zoveel, 
het is zover weg,  
je hoort er nooit meer van, 
het gaat allemaal in die grote 
pot, die bodemloze put!
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Na een kleine operatie in Lusaka werd 
ik wakker en er stonden twee verplegers 
aan mijn bed. Beiden met een bange, 
voorzichtige glimlach op hun gezicht.

Ik herkende ze niet, zij mij wel. Hij 
vertelde me: mijn vrouw en ik hebben 10 
jaar lang van u geld gekregen om onze 
opleiding te voltooien. Toen we hoorden 
dat u hier ziek was, moesten we langs 
komen. Toen wij “hulpbehoevend” waren 
was u er ook - nu moeten wij er zijn 
voor u. 

De laatste 20 jaar hebben wij 
(werkgroep)  4.000 weeskinderen geholpen 
de basisschool te doorlopen, een kans 
gegeven op een betere toekomst, om op te 
trekken met vriendjes, erbij te horen 
als gelijken. 
700 kinderen hebben zelfs de middelbare 
school kunnen afmaken. Door onze hulp 
zijn er nu 47 werkzaam in de verpleging 
en 67 zijn leraar op een basisschool. 
Velen hebben hun plek gevonden in de 
Zambiaanse maatschappij. 
Dus het lukt!

Zoveel jongeren die niet gefrustreerd 
hoeven te raken, die niet naar andere 
landen hoeven te vluchten om een beter 
leven, zich niet meer af hoeven te zetten 
tegen de maatschappij.
Dus we bereiken iets!

Wij hebben geluk en vrede kunnen brengen 
in een wereld waar deze waarden niet 
altijd voor het oprapen liggen. 
Heel hartelijk bedankt Zikomo Kwambiri. 

Toon van Kessel 
en de Werkgroep Lundazi Adoptieplan

Ontmoeting met 
adoptanten en 
donateurs.


