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Nieuwsbrief 2014 

 

 

Lieve vrienden en sponsoren van Wishful Africa,  

In deze tweede nieuwsbrief van 2014 willen we jullie op de hoogte brengen wat Wishful Africa sinds januari 2014 heeft gedaan en welke 

plannen er nog zijn voor 2015. 

Wat hebben wij gedaan in 2014.  

Net voor carnaval kregen wij het gevoel ook met Wishful Africa iets in Oeteldonk te moeten doen. Het liet ons niet los! Maar wat? 

Naamsbekendheid en als het even kan ook nog wat geld inzamelen. Na enig broeiwerk kwam het volgende: Een Wishful Oeteldonk website, 

Wishful Oeteldonk buttons ( ze zijn er nog voor € 2,00 p.st. bestellen via email of afhalen bij het secretariaat) en jawel… Rinus de neushoorn 

werd geboren van papier-maché met een Oeteldonkse hoorn, inclusief Afrikaanse baby en een kikker op zijn kont. Daar is de Hots-Knots-Rit 

mee gereden met als resultaat…….de poedelprijs! omdat we zo ons best hadden gedaan op Rinus de Neushoorn!  

   

            

 

    

Gambia 

In januari en april is Germa in The Gambia geweest: “ik kwam daar door persoonlijke omstandigheden terecht. Natuurlijk zag ik daar dezelfde 

problemen, noden en het vechten om het hoofd boven water te houden. Het is anders dan Oost Afrika maar toch ook heel veel hetzelfde. 

Natuurlijk kon ik daar niet zijn zonder 2 projecten op te starten:                                * Ik ontmoette een jongeman die zoals wij dat hier noemen 

een “drop out” is. Zijn leven probeert hij door heel hard werken op de rit te krijgen. Hij heeft twee wees tieners onder zijn hoede genomen om 

ervoor te zorgen dat zij wel hun school kunnen volgen. Hij werkt op het familie land. Helaas is daar geen waterput ….. voor een vieze plas 

water moeten ze 5 kilometer lopen. Wishful Africa heeft besloten om daar een waterput te maken. Deze wordt niet alleen voor irrigatie maar 

ook voor de dagelijkse watervoorziening van het hele dorp gebruikt. Zoals de meeste van jullie wel weten willen wij wel plannen waaruit de 

mensen hun betrokkenheid blijkt. Geven is te makkelijk! Hoe inventief is iemand die niet kan lezen en schrijven en toch een bedrijfsplan moet 

maken. Jawel….. ik krijg een tekening die zijn bedrijfsplan verwoord. In december gaat het gebeuren mede dankzij de sponsoring van Grand 

Café Chopin in Vught. Ook is er een Nederlandse boer die hem een paar dagen laat zien dat er meer mogelijk is dan dat hij van zijn opa en 

vader heeft geleerd. We hopen volgend jaar op een goede opbrengst zodat de kinderen allemaal weer naar school kunnen”.  
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*In The Gambia zijn veel projecten vanuit Europa in de kustgebieden. De gebieden waar toeristen komen. Als je naar het binnenland “rural 

area” gaat houdt die hulp vaak heel snel op. Toeristen komen daar niet. Helaas hebben ze daar wel veel wezen die niet in weeshuizen worden 

opgenomen maar bij families. Die families hebben al veel armoede maar toch worden de kinderen van familie leden liefdevol opgenomen 

zonder enige hulp van buitenaf. Ook zijn er enkele dagopvang huizen voor wezen. Dat is een stukje stoep waar kinderen spelen die niet naar 

school kunnen. Voor deze kinderen en volwassen zamelen we kleding in. Een maal per jaar gaan we naar de CarBoot Sale in Oss. Met de 

opbrengst kunnen we gedurende het hele jaar voor een prijs van € 7,00 per bananendoos kleding opsturen naar The Gambia. Onze 

contactpersoon daar zorgt voor een eerlijke verdeling. Wel moeten we zorgen dat we niet teveel kleding in een gebied verdelen omdat er ook 

ondernemers zijn die van het verkopen van kleding moeten leven en we willen niet de ene armoede voor de andere verruilen. Het vergt wel 

enige planning!  

   

 

Vestingloop 

In mei is weer 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. Ook café Loenz was weer zo gastvrij om onze lopers te ontvangen en van een drankje te voorzien. 

Het is een sportieve maar ook super gezellige dag geweest met een fantastische opbrengst. De vestingloop staat zeker weer op ons 

programma voor 2015. Houdt de datum vrij voor een sportieve prestatie of om gewoon gezellig te komen aanmoedigen.  

  

 

Maisome Island Lake Victoria  

In Tanzania heeft onze dokter leerling Ezekiel Caroly goede cijfers. Hij heeft zich ingeschreven voor extra stages zoals een 6 weken durende 

laboratorium stage. Verder heeft hij samen met zijn zus Bernadeth heel erg veel (zeg maar bijna alles) geregeld voor het klamboe project op 

Maisome Island in Lake Victoria Tanzania. In samenwerking met de Chief commissionair ( net zoiets als onze commissaris van de koning) en de 

malaria officer zijn door Ezekiel en Bernadeth de klamboes ingekocht en vervoerd naar het eiland. Samen met de Tujitazama group  

(vrijwilligers op Maisome Island) zijn er gezinnen geselecteerd die de klamboes hebben ontvangen. Het was super om te zien dat de mensen 
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van Tujitazama group het goed hadden voorbereid ( soms op zijn Afrikaans maar dat maakt het ook weer grappig) Er werd goede uitleg 

gegeven over het gebruik van een klamboe. Ook worden de gezinnen de komende 6 maanden gecontroleerd of ze minder malaria hebben dan 

daarvoor. Zelfs de “leider” van het eiland legde uit dat als je het als visnet of kippenren gebruikt dat je een boete krijgt en niet meer in 

aanmerking komt voor enige hulp. Het was een super project met super mensen. We hopen dat de uitslagen inderdaad positief zijn zodat we 

nog meer mensen op het eiland kunnen helpen met een klamboe.  

   

Sengerema 

Weten jullie nog dat er huidkanker was 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 en met hem. Wij 

hebben hem opgezocht en hij is blij met jullie steun om hem te helpen 

  

 

Wishful Water  

We komen steeds meer projecten tegen die op een of andere manier te maken hebben met water, waterputten, drinkwater, sanitair etc. etc. 

We hebben 2 restaurants bereid gevonden om ons daar mee te helpen ( we hopen op nog veel meer restaurants). Bij “Bar 35 Burgers & Beer” 

in ’s-Hertogenbosch en bij “Heaven’s Kitchen” in Tilburg kunt u een gift doen aan Wishful Water als u gebruik maakt van het tafelwater.  

   

Oeganda 

In Oeganda zijn we eerst met de kinderen van het Weeshuis Mama Jane in Jinja naar de dierentuin geweest. Dit weeshuis wordt al vele jaren 

gesponsord door Esther Schagen. De basics zijn er maar er is nooit geld of gelegenheid voor een uitje. Nu door jullie dus wel. We hebben ze in 

het weeshuis zelf een picknick (gesponsord door jullie) laten voorbereiden en die ging die ochtend mee in de twee bussen die door Woody ( 

onze vrijwilliger in Oeganda) geregeld waren. 2,5 uur met een bus vol zingende en uitgelaten kinderen. Bij de dierentuin iedereen keurig in de 

rij en vol discipline wachten op de gids…. Tsja en toen was er lol. Ze hebben genoten van alle dieren, de verhalen over de dieren, planten en 
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kruiden en de speeltuin. Na de picknick lunch met frisdrank en snoepjes  weer terug in de bus naar Jinja. De terugreis was verrassend stiller…. 

Ze waren doodmoe. En wij ook….. van 7 tot 7 met 49 kinderen.. heel, heel erg leuk maar zeer vermoeiend.  

   

Het volgende project was Hospice Tororo. We zijn een dag mee geweest met de lokale verpleegkundige naar terminale patiënten die hun 

medicijnen krijgen via de “thuiszorg” van het hospice. Ze zijn te ziek om naar het hospice te komen. De mensen van het hospice doen zeer 

goed werk ze willen veel meer werk doen, maar daar is uitbreiding en opleiding van personeel voor nodig. Wij zijn beiden zeer geraakt door 

wat we hier gezien en gevoeld hebben. Simpele vormen van kanker die bij vroege ontdekking genezen kunnen worden in Nederland. In Tororo 

rest je niets dan morfine en wachten tot je dood gaat. Als je al behandeld kunt worden wil je die testen niet laten doen. Als er wel behandeling 

kan, heb je er het geld niet voor. De patiënten willen het dus dan gewoon maar liever niet weten. Het was zeer aangrijpend en we gaan kijken 

of we voor dit hospice iets kunnen betekenen in het opleiden van verplegend personeel en een of twee maatschappelijk werkers die niet 

alleen de zieke persoon maar de hele familie kunnen begeleiden. 

    

 

GEITEN EN BIGGEN PROJECT 

De families die we bezocht hebben met Hospice Tororo kunnen in aanmerking komen voor het geiten en biggen project. De kostwinner is 

terminaal ziek en je scoort zeer laag op de poverty meter. Het microkrediet wordt gegeven in de vorm van een geit of big. De eerste 3 

maanden krijg je voer en inentingen voor het beestje daarna scharrelt het zijn eigen kostje. De maatschappelijk werker begeleid de gezinnen 

een jaar lang. Het krediet wordt terugbetaald met jonge geitjes en biggetjes. Een mooi project wat met jullie steun van start heeft kunnen 

gaan. Wij waren zeer vereerd dat wij de eerste geit en big zelf daar konden uitreiken. De blijde gezichten en de serieuze gezichten als het 

contract ondertekend moest worden. De opluchting dat er nu enige vorm van zelfredzaamheid is. Dank je wel biggen en geiten sponsoren.  
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Bedankt allemaal!  

Zonder jullie zou Stichting Wishful Africa niet kunnen bestaan. Dank je wel voor jullie donaties, sponsoring en inzet als vrijwiliger bij onze 

activiteiten. De vrienden die trouw maandelijks hun bijdrage storten, jullie zijn de vaste factor voor Wishful Africa. Dank daarvoor!         

Wat zijn de plannen voor 2015? 

Wishful Website, we hebben plannen voor een nieuwe website. Het is flitsend en veel meer informatief over projecten en plannen. Met foto’s 

en updates ook van mensen in Africa. Het zou mooi zijn als we deze voor de feestdagen maar anders in januari 2015 online kunnen hebben. 

Wishful Water, waterputten, sanitair, drinkwater. Er zijn nog heel veel mensen die hierbij hulp nodig hebben. Wij willen ze graag helpen. 

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater en sanitair hoe simpel dit ook is.  

Wishful Wheels, wil graag een rolstoel voor David, een zwaar gehandicapte man die in het weeshuis van Mama Jane woont. Wie kan ons 

helpen aan een (gebruikte)rolstoel. Ook zijn rollators altijd welkom voor projecten in verschillende landen.  

Wishful Sleeping, in mei wordt het project met Mr. Mpale in Zimbabwe bezocht om te kijken hoe het gaat, of er nog meer nodig is en wat wij 

nog voor hen kunnen doen. Ook krijgen we in 2015 de onderzoek cijfers uit Maisome Island. We hopen dat deze zo goed zijn dat we nogmaals 

klamboes kunnen doneren aan mensen die het echt nodig hebben. \  

Wishful Oeteldonk, er zijn nog buttons te koop voor € 2,00 via onze website, email of bel of app ons even. ☺ Wel zijn er plannen voor de 

intocht in 2015. Hoe en wat.. we staan open voor alle (redelijk uitvoerbare) ideeën.  

Wishful Clothes, blijf ze brengen. Bijna alles is bruikbaar, zelfs winterjassen! Speelgoed is moeilijker maar breng dat naar Vincentius, zij houden 

eenmaal per jaar een speelgoedbeurs. Boeken breng ze ook naar Vincentius voor de boekenbeurs waar Wishful Africa elk jaar weer een 

donatie van ontvangt. Vincentius steunt hulpbehoevende in Nederland en steunt doelen in het buitenland.  

Geiten en Biggen, ook in 2015 blijven wij ons inzetten voor dit microkrediet project en hopen dit uit te kunnen breiden naar andere gebieden.  

Wish to be, Ezekiel is bezig aan zijn tweede jaar, hij is gemotiveerd, werkt hard. We hebben alle vertrouwen dat hij het gaat halen. We hebben 

ook plannen om via Hospice Tororo mensen te laten sturen gespecialiseerd op verzorging van terminale kinderen, zowel fysiek als psychisch. 

Het wordt nog een lange weg voor de studenten maar ze zijn allemaal enthousiast en dankbaar als het door jullie mogelijk zou zijn om samen 

de droom waar te maken. “Together we make dreams happen” 

Iedereen die dit alles mogelijk maakt heel erg bedankt en weer tot snel,  

Vanessa Spijkers  

Germa Kneepkens  

 

Stichting Wishful Africa  

info@wishfulafrica.nl  

 

 

 

 

 

 


