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 Nieuwsbrief januari 2014 
 

Lieve vrienden en sponsoren van Wishful Africa,  

In deze allereerste nieuwsbrief van 2014 willen we jullie op de hoogte brengen wat Wishful Africa 
vanaf mei 2013 heeft gedaan en wat de plannen zijn voor 2014.   

Bedankt allemaal!  

Dat allereerst, zonder jullie zou Stichting Wishful Africa niet kunnen bestaan. Dank je wel voor jullie 
donaties, sponsoring en inzet als vrijwilliger bij onze activiteiten. De vrienden die trouw maandelijks 
hun bijdrage storten, jullie zijn de vaste factor voor Wishful Africa. Dank daarvoor!  

Wat hebben wij gedaan na de nieuwsbrief van mei 2013.  

Op 26 mei is de vestingloop in ’s-Hertogenbosch geweest en wij zijn erg blij dat vele lopers Wishful 
Africa een warm hart toedragen en zich hebben laten sponsoren voor hun prestatie. Het is een 
sportieve maar ook super gezellige dag geweest met een fantastische opbrengst. De vestingloop staat 
zeker weer op ons programma voor 2014. Houdt de datum vrij voor een sportieve prestatie of om 
gewoon gezellig te komen aanmoedigen.  

In juni hebben we Zimbabwe bezocht. We hebben het klamboe project in het dorp van Mr. Mpala 
afgerond. Het was een avontuur dat kan ik wel zeggen. De inkoop en het vervoer op zijn Afrikaans. 
We hebben de trein ( deze was van voor 1980 Rhodesiën Railway) genomen. We blijven 
Nederlanders en gaan goedkoop ook al duurt het ruim 10 uur langer dan met de bus. Het voorkomen 
van malaria, de blijde gezichten, de dankbaarheid daar doen we het met zijn allen voor. Voor het 
volledige verslag zie het blog op http://www.wishfulafrica.nl/wishful-sleeping-zimbabwe/ 

Op straat in Zimbabwe kwam Jonathan een man tegen die misschien onze rollator kon gebruiken. Dit 
liep heel anders. De man was meer dood dan levend en leefde in erbarmelijke omstandigheden. Dit 
konden onze harten niet aanzien. We hebben voor zover we konden hulp geboden met medische 
onderzoeken, medicijnen en rijst. Deze mensen dachten dat wij engelen waren vanuit de hemel. Nou 
niet wij zijn die engelen maar jullie. Mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Voor het volledige 
verslag zie het blog op  http://www.wishfulafrica.nl/wish-for-wheels-wordt-wish-for-aid-june-2013/ 

 

De rollators zijn terecht gekomen bij een verpleegster in Victoria Falls die zelf een herseninfarct heeft 
gehad en zich inzet voor mensen die hulpeloos zijn geworden door zo’n infarct. Wij hebben de 
rollators bij haar achter gelaten. Ze gaat ze laten rouleren zodat meer mensen bij de revalidatie 
gebruik kunnen maken van dit hulpmiddel. Hebben ze het niet meer nodig dan zorgt zij dat de 
volgende er gebruik van kan maken. We hebben dus als doel daar een rollator uitleenpunt op te 
zetten. Op de volgende reis gaan er weer rollators mee.  
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Ook voor een Zuid-Afrikaans weeshuis willen we iets betekenen door de armbandjes die ze daar 
maken hier in Nederland te verkopen. Als je een armbandje wilt kopen dan kan dat. Zie hiervoor het 
blog op http://www.wishfulafrica.nl/bracelets-with-benefits/ 

In Afrika hebben we enkele tweedehands markten bezocht, wij wilden ervaring opdoen voor onze 
verkoop techniek hier in Nederland. Dat is gelukt. Dit keer hebben we gekozen voor de Car Boot Sale 
in Oss. De organisatie steunt stichtingen door geen plaatsgeld in rekening te brengen. Dus alle 
verkoop komt rechtstreeks ten goede aan de stichting. De dag begon vroeg, gewapend met koffie en 
broodjes een plekje gezocht. Het Afrika recept was praten tegen iedereen in de buurt van je kraam en 
vooral heel veel lachen. Het heeft gewerkt, we kregen het compliment van de klanten dat wij de 
gezelligste kraam van het hele terrein hadden. Het kwam ook de verkoop ten goede. Het was een 
gezellige en vruchtbare dag. Ook dit jaar gaan we het weer doen. Jullie zien de oproep voor 
(bruikbare) tweedehands waar later dit jaar op de website en facebook verschijnen.  

Het volgende was dat onze contact persoon in Zimbabwe, Jonathan, een tijdelijk contract kon krijgen 
als gids maar dat hij in Kaapstad op eigen kosten een opleiding moest volgen. Tsja daar ging zijn 
kans, hoe kom je aan geld om naar Kaapstad te reizen als je geen inkomsten hebt. Wij hebben de 
helpende hand geboden met een studielening. Hij heeft 6 maanden gewerkt voor het bedrijf. Nu is het 
seizoen over en is het wachten of er weer een contract komt voor dit jaar. Het is en blijft Afrika, 
salarisbetalingen en contracten liggen toch wat anders dan hier! Zie voor het volledige verslag het 
blog op http://www.wishfulafrica.nl/wish-to-be-a-guide-juni-2013/ 

Vanuit Tanzania kregen we een zelfde soort verzoek Ezekiel Caroly had op school zulke goede cijfers 
gehaald dat hij was toegelaten tot de opleiding voor dokter. Dat is een geweldige kans in een land als 
Tanzania maar ook haast onmogelijk vanwege de kosten. Wij hebben overleg gehad met zijn familie 
en afgesproken dat zij 50% van de opleiding zelf bij elkaar gingen zoeken. Wij staan garant de 
komende 3 jaar voor de andere 50%. Er is een officiële studie overeenkomst getekend met een 
terugbetalingsregeling voor de 50% nadat hij is afgestudeerd. ( wij hebben geleerd van onze 
Rijksoverheid studieleningen) Om hem te stimuleren vooral heel hard zijn best te doen is er 
afgesproken dat hij bij het behalen van zijn diploma niet het hele bedrag maar 75% gaat terugbetalen. 
Hij was super blij, is fanatiek begonnen aan zijn studie en houdt ons op de hoogte. Dank zij jullie 
geven we niet alleen Ezekiel een kans op een goede toekomst maar ook al zijn familieleden die hij 
daarna kan steunen met schoolgeld, eten en medicijnen.  

Ook uit Tanzania kregen wij het bericht dat er huidkanker is geconstateerd bij Benjaminio. De albino 
jongen die geholpen is met een speciale bril waardoor hij in staat was de opleiding van Stichting 
Sengerma te volgen en zijn eigen winkel te beginnen. Het gaat goed met de winkel maar er is niet 
genoeg inkomsten om de hele behandeling van € 385,00 te betalen. Wij gaan meewerken aan het 
volgende. Benjaminio gaat zelf € 115,00 betalen. Ook Stichting Mama Zoeloe en Stichting Wishful 
Africa betalen elk een bedrag van € 115,00. Het restant wordt in privé bijgedragen door Frans en 
Jeroen. Peter Laurian de voorzitter van het Tanzaniaanse project van Stichting Sengerema zal alles in 
goede banen leiden. Zo zien jullie dat met samenwerking tussen de verschillende stichtingen we 
kunnen helpen.  

In Zimbabwe hadden we een rollator achtergelaten bij Dudo. Zij heeft ondertussen haar opleiding met 
succes afgerond en wil verder gaan studeren. Dit kan alleen omdat zij door haar rollator mobiel is en 
zelf de weg naar school kan afleggen. Het geeft een warm gevoel dat door dingen die wij hier 
afdanken bij de container een jonge dame in Zimbabwe een toekomst kan opbouwen. Het kan zo 
simpel zijn!  
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De plannen voor 2014 

Jills cooking was in 2013 een succes. Je koopt een couvert en kinderen maken het diner. Het is leuk 
en grappig maar vooral heel gezellig. We gaan kijken hoe en waar we dit in 2014 kunnen voortzetten.  

In de zomer gaan we bespreken of we ook een project in Oeganda kunnen opstarten, hoe we dat 
moeten aanpakken, wat moeten we regelen, wie ons kan helpen aan informatie, adressen, kosten en 
gebruiken en gewoonten … Dat wordt een hele klus om daar een plan van aanpak van te maken maar 
we doen het met liefde. We hebben adressen en contact personen gekregen en gaan kijken bij een 
hospice project daar.  

Verder hebben we toegezegd mee te werken aan een klamboe project op een eiland in Lake Victoria 
Tanzania. Je kunt je voorstellen als je op een eiland leeft dat het mosquito probleem (lees malaria) 
enorm groot is. We gaan 300 klamboes beschikbaar stellen en de Tujitazame Group gaat 6 maanden 
onderzoeken of er minder gevallen van malaria voorkomen. Ook gaan zij het gebruik van de klamboes 
stimuleren en controleren. De Afrikaan is nu eenmaal niet zo punctueel als de Europeaan. De 
onderzoeksresultaten worden besproken en dienen als input voor verdere verspreiding van klamboes 
of het stopzetten van het project als er geen verbetering optreedt. Wij gaan zelf het project opstarten 
en ervoor zorgen dat de klamboes ook terechtkomen bij de doelgroep, ouderen, zieken en baby’s. 
Ook gaan we ons bezig houden met de criteria voor het onderzoek. Het moet iets opleveren!!!!  

Er zijn ook plannen voor een water project (in een ander deel van Afrika) maar daar komen we later op 
terug.  

Tot slot zijn we nu druk bezig met een ludieke actie voor carnaval, we gaan meerijden met de 
hotseknots rit in Oeteldonk. Met een mooi in Afrikaanse stijl versierde Amerikaan willen we onze 
stichting meer bekendheid geven. Ook dmv van het verkopen van de unieke Wishful Oeteldonk 
buttons willen we een extra centje ophalen. Houdt vanaf 17 februari Facebook en de internetsite in de 
gaten als je een button wil bemachtigen. www.wishfuloeteldonk.nl 

   

Iedereen bedankt en weer tot snel, een wishful groetje,  

Vanessa Spijkers  
Germa Kneepkens  
 
Stichting Wishful Africa  
info@wishfulafrica.nl  

 

 

 

 

 

  


