
Keuzes gemaakt door de 
werkgroep

Voor onze kinderen is het nooit een keuze 
geweest om al dan niet naar de basisschool 
te gaan. Vanaf 4 jaar onderwijs ‘krijgen’ is 
hier in Nederland een vanzelfsprekendheid. 
Daarom was het voor ons een logische 
keuze om in te gaan op het verzoek van 
Toon – in 1997 – om mee te denken over 

het organiseren 
van onderwijs 
aan AIDS-
w e e s k i n d e r e n 
in zijn 
m i s s i e g e b i e d 
rondom Lundazi.
De handen 
werden hier 
ineen geslagen 
en de mouwen 
opgestroopt: hoe 
gaan we mensen 

werven om een schoolloopbaan te sponsoren 
van een leerling. In datzelfde jaar konden 
we 27 kinderen hierbij ondersteunen en 
hen daardoor een kans bieden op een 
betere toekomst. Nu, na 20 jaar, kunnen 
we terugkijken op vele actieve sponsoren 
die ook een bewuste keuze hebben gemaakt 
om dit project mede mogelijk te maken 
door hun trouwe bijdragen.

U heeft een juiste keuze gemaakt, dit 
plan is van ons samen geworden en daar 
mogen we met zijn allen trots op zijn!
                                                       

Dinie, Elly, Maria, Ria
 
De keuze van een Adoptant
Stel je eens voor dat je géén kansen 
krijgt om jezelf te ontwikkelen. In onze 
maatschappij is dit ondenkbaar! Ik geloof 
dat (persoonlijke) ontwikkeling mensen 
helpt om dichter bij zichzelf te komen, 
te leren waar ze goed in zijn en wat ze 

leuk vinden. Dit alles biedt uiteindelijk 
meer kansen in het leven. 
En hoeveel mogelijkheden en kansen krijgen 
wij in onze maatschappij. Mijn kinderen 
gaan elke dag naar school, nemen deel aan 
sportclubjes en leven in een omgeving die 
hen stimuleert om zich te ontwikkelen. 
Als ik zelf meer uitdaging of verdieping 
wil kan ik ervoor kiezen om een cursus 
te volgen of naar een lezing te gaan. En 
online is er een enorm groot aanbod. 
Wat een rijkdom, realiseren we ons dit 
wel?
Ik vind het adoptieplan Lundazi een 
geweldig initiatief. Kansen krijgen 
begint met het primair onderwijs. Hier 
leer je om je leven lang te kunnen leren, 
het is een basis voor de rest van je 
bestaan. Dat is de reden waarom ik dit 
initiatief met liefde sponsor.
                                             

Janneke van den Elzen

Een leerling aan het woord
Mijn naam is Kabesa Mwewa. Ik zit in klas 
7 en word gesponsord vanaf klas 2. 
Nu is mijn leven veel mooier en interessanter 

vanwege de steun die 
ik van het project 
ontvang. Ik ben niet 
gestigmatiseerd en 
leef een normaal leven 
zoals alle anderen. 
Ik heb alles wat 
ik nodig heb, zoals 
uniformen, boeken, 
pennen en potloden. 
Ik kan zeggen dat 
ik gelukkig ben met 
mijn klasgenoten en 
ik vind het leuk met 
mijn vriendinnen op 

school. Ik ben zoals zij.
Mijn leraren en vrienden zijn ook blij 
met mij, dit dankzij de steun van de 
sponsoren.
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KUPATSA NDI KUIKA
(geven is investeren)

Het maken van keuzes
door Toon van Kessel

Vanwege de aidssituatie en het 
onvermijdelijk overlijden van zoveel 
jonge ouders moesten wij, missionarissen, 
dagelijks de ellende ervaren die daarmee 
gepaard gaat. 
Tegenover de zieken stonden we machteloos. 
Maar de overlevenden, vooral hun kinderen, 
mocht en kon ik niet over het hoofd zien. 
Vele stervenden vroegen om hulp voor hun 
kinderen. Het was niet genoeg om dat 
smeken om hulp langs me neer te leggen en 
een ander onderwerp aan te snijden. 
Keuzes moesten gemaakt worden. Hoe kan 
ik hulp bieden die langdurig kan zijn en 
hulp die de familie niet kan bieden.

Eerste keuze: educatie
Iets wat de toekomst van de weeskinderen 
direct en langdurig kon beïnvloeden. Deze 
keuze lijkt voor de hand liggend maar 
dikwijls gaan onze gevoelens naar de 
korte termijn hulp: het geven van eten, 
onderdak, pleegouders. Het werd duidelijk 
dat vooral educatie deze weeskinderen een 
langdurige en ingrijpende oplossing zou 
kunnen bieden. Zonder school en scholing 
zullen de families van zoveel weeskinderen 
twee generaties nodig hebben om weer mee 
te tellen en mee te delen in de welvaart 
van de maatschappij. 
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Tweede keuze: de familiebanden en 
verantwoordelijkheden handhaven
De kinderen moeten in hun families 
blijven wonen en leven; geen weeshuizen, 
geen centra voor weeskinderen, geen 
voedsel centra. De familie moet in 
de directe, emotionele en materiële 
behoeftes van het kind blijven voorzien. 
De Afrikaanse ‘extended family’ heeft 
al eeuwenlang de vroegtijdige dood van 
ouders en grootouders moeten opvangen, 
dat was niet nieuw maar de hoeveelheden 
waren nieuw. Wat de familie kan doen 
èn beter kan doen, moet de familie ook 
blijven doen.  
  

Derde keuze: blijvende en 
duurzame hulp
Door alle hulp uit Nederland kan er 
blijvende en duurzame hulp geboden 
worden aan zovelen. Ieder kind moet van 
7 tot 12 jaar naar school kunnen om echt 
baat te hebben bij deze hulp. 
Van de beslissingen die ik toen gemaakt 
heb, heb ik nooit spijt gehad, het is 
een project geworden dat zoveel heeft 
kunnen betekenen, duizenden hebben een 
beter toekomst op kunnen bouwen. Het was 
de juiste investering in de jonge levens 
van zovelen.   

Toon


