
Bernhard Udelhoven,
Missionaris in Lumimba, Zambia

De afgelopen drie jaar heb ik in de 
Lumimba parochie gewerkt. In elk dorp 
wonen veel kinderen, die de Luangwa-
vallei vullen met gelach. Hun energie 
slaat over op de omgeving, zelfs in de 
hitte van oktober die alle activiteiten 
vertraagt, behalve die van kinderen. 
Tegelijkertijd weten we dat hun kansen 

op een goede start 
in het leven vrij 
klein zijn. Bij de 
jongvolwassenen is 
het lachen vaak 
verdwenen. 
Zonder school is er 
geen enkele kans op 
een formele baan 
hier in de vallei. 
Voor hen wordt de 
wereld van kansen en 
mogelijkheden steeds 
kleiner. 

Lagere school is voor een groot deel van 
de mensen betaalbaar, maar ook hier zijn 
kosten aan verbonden. De weeskinderen 
zijn de eersten die deze kosten voelen 
en ze zijn ook de eersten die van school 
worden gehaald als hun familieleden er 
niet in slagen om rond te komen. 
Het familiesysteem functioneert goed 
in onze vallei. Weeskinderen worden 
opgevangen door familieleden - er is 
altijd voedsel beschikbaar voor weer 
een weeskind dat een plekje vindt 
in een klein huis. Maar als het op 
school aankomt, houdt het op met deze 
vrijgevigheid. Wanneer ouders niet eens 
het geld hebben om hun eigen kinderen 
naar school te sturen, kun je begrijpen 
dat de weeskinderen die ze opvangen al 
helemaal niet naar school gaan.

Hier komt het Lundazi Adoptieplan in 
actie. Zo krijgen de weeskinderen een 
kans om toch naar school te gaan. 

Ze worden ook gesteund in de aanschaf 
van materialen die op school nodig zijn 
zoals boeken en een uniform. Ook wordt 
de gemeenschap gemobiliseerd om de 
kinderen in de gaten te houden, omdat 
kinderen die na school op zichzelf zijn 
aangewezen het vaak moeilijk hebben.

Ik weet niet hoe lang Lundazi 
Adoptieplan hier al actief is. 

Twintig 
jaar? 
Misschien 
wel veel 
langer. 
Wat ik wel 
weet, is dat 
veel andere 
organisaties 
kwamen en 
gingen: ze 
hebben twee 

jaar, drie jaar of misschien vier jaar 
geholpen en daarna zijn ze vertrokken. 
Kinderen die ze sponsorden werden hier 
de dupe van - ze slaagden er niet in 
hun opleiding af te maken. Lundazi 
Adoptieplan is gebleven. In tijden van 
overvloed en in tijden van honger was 
het er altijd. De mensen hier weten dit: 
ze weten dat weeskinderen gesponsord 
worden, hoe dit werkt en wat ze moeten 
doen om weeskinderen aan te melden.

Dit jaar sponsort Lundazi Adoptieplan 
99 kinderen in de Lumimba parochie. 
Deze kinderen zouden niet naar school 
gaan zonder deze hulp. Kijkend naar 
de omliggende parochies, vertelde 
Mary Banda me dat het adoptieplan het 
schoolgeld voor 845 kinderen heeft 
betaald dit jaar. Dit is geweldig. 
Dank aan allen die zo genereus hebben 
bijgedragen gedurende zoveel jaren en 
die dit succes hebben gemaakt. NIEUWSBRIEF 15
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KUPATSA NDI KUIKA
(geven is investeren)

INSPIRATIE
Het woord ‘project’ roept direct een 
beeld op van structuren, duidelijk 
onderbouwde duurzaamheid en strategische 
doeleinden. Een groots uitgewerkt 
programma met rechten en plichten. 
Ons weeskinderenproject werd geboren 
direct in het hart van stervende jonge 
ouders die meer bezorgd waren over de 
toekomst van hun kinderen dan de vrees 
voor hun eigen dood. 

INSPIRATIEBRON
Telkens in mijn ontmoeting bij hen 
thuis of in ziekenhuizen viel mij op 
dat de zekere dood niet hun grootste 
zorg was. Niet het afscheid nemen van 
ouders en vrienden maakte hen bang. 
Hun eigen angsten werden opzijgezet. 
Ze praatten altijd over de toekomst 
van hun kinderen. Zouden hun zoons 
en dochters een goede kans krijgen 
in hun leven, zouden ze zich kunnen 
ontwikkelen? Zouden de grootouders voor 
hen kunnen zorgen want die hadden niet 
dezelfde ideeën over naar school gaan, 
ze hadden niet dezelfde middelen om hen 
naar school te sturen en niet dezelfde 
prioriteiten.
Zo werd 25 jaar geleden ons 
weeskinderenproject gestart. Het 
zichzelf wegcijferen van deze ouders gaf 
ons energie en bleef ons inspireren deze 
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kinderen daadwerkelijk gelijke kansen 
te geven. Het succes is niet alleen dat 
veel kinderen (meer dan twee duizend) 
zijn geholpen maar dat zoveel lieve 
mensen zo lang werden geïnspireerd om 
te helpen.

Toon

Het adoptieplan heeft me geïnspireerd 
omdat ik de hoop heb dat ik de school 

kan afmaken 
zonder me 
zorgen te 
hoeven maken 
over het 
schoolgeld. 
Vanaf klas 6 
tot nu (klas 
11) heeft het 
adoptieplan 
me gesteund 
met school- 
uniformen, 

boeken, pennen, potloden en schoolgeld. 
Ik denk dat ik aan het eind van dit 
jaar met goede cijfers zal overgaan 
naar de volgende klas. 
Ik ben dankbaar voor de hulp en hoop 
dat jullie doorgaan met dit project. Er 
zijn veel weeskinderen in deze regio en 
in dit land. Zonder jullie hulp had ik 
niet op school kunnen blijven. 
Ik zal extra hard werken om in de 
toekomst misschien naar college of 
universiteit te kunnen gaan. En als dat 
lukt zal ik me inzetten om anderen te 
helpen die kwetsbaar zijn of hulp nodig 
hebben. 
Bedankt voor de hulp, zonder jullie 
had ik geen opleiding kunnen volgen. 
Ik dank ook God en moge God jullie 
zegenen. 

Ndhlovu Modesta
Mary Banda, Toon en Michael Banda


