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Nieuwsbrief september 2015 

Lieve vrienden en sponsoren van Wishful Africa,  

In onze 4
de

 nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen wat Wishful Africa de afgelopen periode heeft 

gedaan en wat er nog komen gaat.  

Wat hebben wij gedaan na de nieuwsbrief nummer 3   

Tanzania  

In Tanzania heeft onze dokter leerling Ezekiel Caroly goede cijfers. Hij heeft een stukje opleiding moeten 

missen omdat hij een bacteriële infectie heeft gehad. Maar dat gaat hij inhalen. We houden jullie op de hoogte.  

De rapportage van het Maisome Island klamboe project wordt binnenkort verwacht. De vrijwilligers van de 

Tujitazama group zijn hier druk mee. De rapportage gaan we hier met Peter Laurian beoordelen en besluiten of 

het project wordt gecontinueerd en zo ja op welke wijze. We houden jullie op de hoogte.  

We hebben ook een triest bericht van Maisome Island gekregen. Oma, waar wij een rollator voor hadden 

meegebracht is overleden. Men dacht dat ze 102 jaar oud was maar bij het overlijden zijn papieren gevonden 

waaruit bleek dat ze 98 jaar is geworden. Nou dat is voor Tanzania ook een super leeftijd. Voor de rollator 

wordt weer een nieuwe eigenaar gezocht. Dat gaat goed komen.  

 

Oeganda 

Het volgende project was Hospice Tororo. Mede door een grote sponsoring van Achmea hebben we een 

opleiding kunnen betalen voor verpleegkundige, dokters en dorpshoofden over de palliatieve zorg. (Palliatieve 

zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.) In het najaar van 2015 wordt de 

opleiding voor weer nieuwe groepen gegeven.  
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Denis is de maatschappelijk werker van Hospice Tororo en begeleidt de gezinnen in het gevecht tegen kanker. 

Denis wil zich graag specialiseren in de opvang van kinderen met kanker en hun families. Wij helpen Dennis en 

Hospice Tororo door het mogelijk te maken deze opleiding te volgen. Wij wensen Dennis heel veel succes met 

dit zware traject.  

Het geiten en biggen project loopt goed. We hebben net het bericht gehad dat de eerste lammetjes en 

biggetjes verwacht worden. Dat is goed nieuws voor de families in tijden van zoveel verdriet. Voor de mensen 

die het gemist hebben. “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 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 begeleidt de gezinnen een 

vol jaar. Het krediet wordt terugbetaald met jonge geitjes en biggetjes. Een mooi project wat met jullie steun 

van start heeft kunnen gaan.”  

 

Zimbabwe  

We hebben het klamboe project in het dorp van Mr. Mpala bezocht. Wat wij zagen gaf ons een geweldig 

gevoel. Kippenvel…….. De netten hingen keurig in hutten die als slaapplek gebruikt worden. Mr. Mpala vertelde 

ons dat er nog maar 25% malaria gevallen zijn. Dit wil zeggen dat dit project super, super geslaagd is. Dat 

dankzij jullie. Top!!!  

 

Verder hadden we een verzoek ontvangen van een wees- en opvanghuis in Bulawayo voor hulp. Ik (Germa) ben 

daar gaan kijken en ben daar weer vertrokken met een dubbel gevoel. Naast weeskinderen stuurt de regering 

straat en mishandelde kinderen naar dit tehuis maar draagt niet bij aan voeding, scholing en medische zaken. 

Het is dus een gevecht om aan voldoende geld te komen. Ook hebben ze groenten in de tuin staan. De tuin 

loopt steeds over en ze proberen nu op zandbedden te telen. De kooktoestellen zijn vreselijk oud en verbruiken 

veel stroom. Maar nieuwe is niet handig misschien komen ze “ooit” in aanmerking voor zonne-energie. Ze 

hebben van het elektriciteitsbedrijf zonneboilers gehad. Ook hebben ze voor 25 jaar (vrije pacht) een stuk 

grond maar daar wordt niets verbouwd omdat ze geen idee hebben hoe dit op te zetten. Er staan 12 stokoude 
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(elektrische) naaimachines die een servicebeurt nodig hebben zodat er een kleermakers klas kan beginnen 

maar dat is schijnbaar vreselijk duur. Ze hebben ook gevraagd of wij sponsors per kind kunnen vinden. Dit is 

allemaal niet zo simpel. Jullie lezen wel dat ik zeker heb gezien dat er hulp nodig is. Maar dat ik eigenlijk geen 

idee heb hoe, wat en waar te beginnen. Het zou fijn zijn een tijdje een vrijwilliger daar te hebben. Of een 

tuinman, boer of agrarische student om alles in kaart te brengen. Dat is een goede manier om een beter inzicht 

te krijgen in plaats van een halve dag bezoek. Als jullie ideeën hebben of iemand weten?  info@wishfulafrica.nl 

    

The Gambia 

De waterput in The Gambia is een feit. Laten we wel zeggen dat het niet zonder slag of stoot is gegaan. De 

mensen zijn super, super, blij met hun put en dat is het voornaamste. Ze kunnen nu gaan planten en oogsten 

en ook hebben ze “schoon” (grond) drinkwater.  

Ik (Germa) was persoonlijk aanwezig bij het begin van de put. Nadat ik weg was lieten de gravers het meteen 

afweten. Ze kwamen af en toe. Wilden dan voorschot en verdwenen weer na een paar meter te hebben 

gegraven. De dorpsbewoners hebben ze gedwongen om de cementen ringen te maken maar daarna waren de 

gravers spoorloos. En dan begint het probleem…… ze gaan zitten wachten tot iemand een oplossing voor het 

probleem aandraagt. Met de beperkte communicatie middelen ging het niet helemaal lukken. Dus ik heb mijn 

sabbatical leave met 1week verlengd en ben eerst maar in The Gambia gaan kijken.  

Met hulp van dorpelingen en andere gedupeerden hebben we geprobeerd de gravers op te sporen maar 

konden alleen hun gezinnen vinden. Zelfs de politie kon niet zo heel veel doen. Als je daar namelijk mensen wilt 

laten arresteren moet je de benzine van de politie betalen en het onderdak en eten van de arrestanten. Nou 

dat ging een beetje ver voor Wishful Africa.  

We hebben een andere Gambiaanse “zzp-er” gevonden die de waterput heeft afgemaakt. Maar net als in 

Nederland moet daar wel wat extra geld bij. De dorpelingen, de zzp-er en ik hebben bij elkaar gezeten en 

duidelijke afspraken gemaakt dat er niet betaald wordt voor de put klaar is en een “contract” opgemaakt zodat 

het allemaal erg officieel leek. Het heeft gewerkt. De put is er en de dorpelingen zijn heel erg blij. Nu willen we 

jullie graag foto’s laten zien maar de poging om met een mobieltje uit het stenen tijdperk een foto te sturen is 

helaas mislukt. Dus de eind foto komt nog!  
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Het andere project om gezinnen die weeskinderen opvangen te ondersteunen met kleding loopt goed. De 

mensen zijn super blij. We passen wel op de we de handel van de kleine winkeltjes niet stil leggen want dan 

ontstaat daar een probleem. Ook hebben we van Van Asseldonk Installatie voor een heel voetbal elftal tenues 

mee gekregen. Dat was geweldig hoe blij mensen kunnen zijn. En hoe ik (Germa) dan weer 1,5 uur aan een 

stoffig “veld” sta om de bedank wedstrijd te bekijken. Waar geiten over heen lopen, geen strepen staan, de 

goal uit een paar takken bestaat maar het hele dorp super enthousiast staat te roepen en te juichen. 

         

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. Het is een sportieve maar ook super 

gezellige dag geweest. Met dank aan de sponsors en Café de Boulevard die ons met open armen heeft 

verwelkomd.   

        

Sponsors gezocht voor een mooie prestatie!  

Mischa Timmers gaat op 11 oktober 2015 de halve marathon in Eindhoven lopen. Dit is wel een uitzonderlijke 

prestatie. Wat het nog meer bijzonder maakt is dat hij zich wil laten sponsoren voor Wishful Africa. Weet je nog 

iemand, vrienden, familie, collega’s, je werkgever, de buren, je stamkroeg of jij zelf die een paar euro’s (of 

meer) over hebben voor de prestatie van Mischa en de sponsoring van Wishful Africa laat het ons of Mischa 

weten. Wij vinden de prestatie zo bijzonder dat het logo van Wishful Africa in ieder geval op zijn shirt prijkt. Je 

kunt de bijdrage storten op NL41abna 0601861930 tgv Wishful Africa o.v.v. sponsor Mischa.  

info@wishfulafrica.nl  
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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. 

We hebben de afgelopen week bij beide restaurants de eerste “oogst” mogen ophalen en zijn er super blij mee.  

    

         www.heavenskitchen.nl                                  www.bar35.nl 

Bij Chopin lunch & diner in Vught zamelen ze al lange tijd geld in voor Wishful Water. De eerste waterput is 

door hun gesponsord. Dank daarvoor, super!!  

    

                  www.restaurantchopin.nl  

Nederland, ’s-Hertogenbosch/Oisterwijk  

Het bestuur heeft in 2015 privé ook enkele uitdagingen te verwerken gehad. Allereerst verwacht onze 

voorzitter begin september haar eerste kindje. Dat is super nieuws maar voor de stichting is de beschikbare 

tijd, heel begrijpelijk, afgenomen. Er moet gerust worden met een kindje in je buik. De kinderkamer moet klaar. 

En vooral heel veel genieten van dit kleine wonder.  

Verder is de penningmeester 3 maanden op sabbatical leave geweest. Weliswaar in Afrika met het bezoeken 

van projecten maar zeker deze keer ook uitgebreid op vakantie. Maar email en centjes tellen blijven belangrijk 

bij de stichting.  

Gelukkig hebben we Helga bereid gevonden om al het werk op zich te nemen wat anders zou zijn blijven liggen. 

Haar eerste kennismaking met Afrika heeft haar nog enthousiaster gemaakt.  

Wishful Africa had bij de oprichting nog geen idee wat een derde bestuurslid, aangeraden door de notaris, 

moest gaan doen. Ondertussen weten we het wel: ondersteuning en fundraising! Deze taken vergen veel tijd 
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en creativiteit en Helga bezit de capaciteit om ons hierbij te helpen. Na een proefperiode van een half jaar, 

heeft Helga toegezegd om Stichting Wishful Africa te helpen als lid van het bestuur en daar zijn wij heel erg blij 

mee!  

Succes Helga!  

 

Bedankt allemaal!  

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 zijn de plannen? 

Wishful Website, we zijn hier mee bezig. Helaas schiet het niet erg op. Het is veel meer werk dan we hadden 

gedacht. Heb jij ervaring met het maken van websites en wil je helpen die van ons in te richten? Neem contact 

op info@wishfulafrica.nl Heel graag.  

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. In 2015 

willen we in The Gambia een agriculture project (landbewerken) starten. Een gemeenschap zonder inkomen 

met veel analfabeten helpen met omheining, waterput, zaden en geiten…. met als doel zelfvoorzienend en 

verkoop van producten voor schoolgeld. De volgende generatie zonder analfabeten en iedereen aan het werk 

zou zo mooi zijn!  

We praten met diverse horeca gelegenheden om ook daar Wishful Water op tafel te krijgen. Mocht jij nog 

geïnteresseerde restaurants, bars, hotels, sportverenigingen, waterbedrijven of iets anders weten, mail ons:  

info@wishfulafrica.nl  

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 2015 krijgen we de onderzoek cijfers uit Maisome Island. We hopen dat deze zo goed zijn 

dat we nog een keer klamboes kunnen doneren aan mensen die het echt nodig hebben.   

Wishful Oeteldonk, wie heeft er een leuk idee voor Wishful Oeteldonk… buttons, emblemen, pins, stickers zijn 

al bedacht. Wie heeft nog een origineel idee?? . we hopen op redelijk uitvoerbare ideeën van jullie. Email: 

info@wishfulafrica.nl  
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Wishful Clothes, blijf ze brengen. Bijna alles is bruikbaar, zelfs winterjassen! Speelgoed is moeilijker maar breng 

dat naar Vincentius. Ook boeken voor de boekenbeurs graag naar Vincentius. Wishful Africa ontvangt een 

donatie uit de boekenbeurs opbrengst.   

Geiten en Biggen, dit is een micro krediet project wat ons erg aan het hart gaat. We willen dit in blijven doen 

en als het mogelijk uitbreiden naar andere locaties en landen.  

Wish to be, we helpen studenten en jonge ondernemers om samen met jullie hun droom uit te laten komen. 

“Together we make dreams happen” 

 

Wij willen jullie als vrienden, sponsors en donateurs graag zo veel mogelijk betrekken bij ons werk. Mede 

mogelijk gemaakt door …. ja jullie! Daarom ook onze vragen hierboven. Willen jullie vrijwilligerswerk doen, laat 

het ons weten. Willen jullie helpen op welke manier dan ook. Graag, alle ideeën, hulp en inzit is welkom.  

 

 

Vanessa Spijkers  

Germa Kneepkens  

Helga Schraven-van Daalen 

 

Stichting Wishful Africa  

info@wishfulafrica.nl  

 

 

 

 


