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In 2019 heeft onze penningmeester weer dankzij uw
bijdragen € 5000,- per kwartaal kunnen overmaken
aan kindertehuis Kasisi. Uw bijdrage is voor Kasisi

een belangrijke zekerheid bij de dagelijkse zorg voor
de kinderen. Zuster Mariola heeft ons daarover een

bericht gestuurd dat u, naast andere nieuwtjes, kunt
lezen in deze nieuwsbrief.

Dear Friends of Kasisi,
Another Year is coming to an end. This is the time we
remember all the people who helped us through the
year and made the life of our children easier, healthier
and happier. We would like to thank you very much for
your help, love and prayers.
During this year about 40 new children joined our
Kasisi family. Many of them were just newborn babies
whose relatives abandoned them in various places.
Several of them have been adopted and we hope and
pray that they will have a safe and happy life.
In the beginning of the year 23 of our children started
Gr.1 in local primary school. All together we have 120
children in primary school, 19 in secondary schools, 2 in
the college and 6 at the university. The remaining
children are enjoying preschool and nursery at home.
Babies are happy playing outside in the specially built for
them garden play area.
Many of our children have health problems and
they constantly need a lot of medical attention. In
the last months we have managed to renovate our
newly registered medical wing which provides
medical care for our children and for some needy
people from the local community.
Once again I thank you all
for your help and
support. We wish you a
very Blessed Christmas
and a peaceful and happy
New Year.
We assure you of our
prayers and deep gratitude.
Sr. Mariola and Kasisi family

De adoptie van Nsama
Margo van der Velden vertelt over haar Kasisi-dochter.
In september 2009 woonden wij bijna één jaar in Lusaka.

Mijn man werkte daar bij een Duitse NGO en ik deed

naast mijn werk als sportdocent ook elke donderdag

mee in het vrijwilligerscircuit bij Kasisi. Het ritje ernaar

toe was voor mij al altijd genieten; een zeer stoffige weg

met diepe kuilen die in het regenseizoen veranderden in

bijna onbegaanbare modderpoelen. Afrika om van te

houden. Zuster Mariola vroeg of ik even tijd had om bij

haar op kantoor langs te komen, want ze had een vraag

voor mij: zouden mijn man en ik er niks voor voelen om

een kind uit Kasisi te adopteren omdat wij geen kind
hadden en zij er wel 250 had om voor te zorgen.

Misschien konden wij er eens over nadenken en haar

hierover uitsluitsel geven bij mijn volgende bezoek, een
week later. Meer tijd gaf ze ons niet.

Na eigenlijk niet eens heel erg lang wikken en wegen

besloten wij dat ons hart groot genoeg was om liefde te
geven aan een van Kasisi’s kinderen. Maar aan wie dan,

jongen of meisje, baby, peuter of kleuter, wanneer, hoe,

wat?

Zoveel vragen, maar zuster Mariola had het allemaal al

bedacht. Nsama ging het worden. Een meisje van vier jaar.
De dag dat we met haar kwamen kennismaken zijn we

een rondje gaan wandelen door het dorp. Nsama in haar

mooiste zondagse jurk, witte schoenen en kanten sokjes,
wij onzeker naast haar. Elkaars taal spraken we niet maar

dat dit mooie kind onze dochter zou worden was bijna

onvoorstelbaar.

En nu zijn we dus tien jaar samen. Een puberende dochter

die liever snapchat met vriendinnen dan thee drinkt met

haar moeder.

Een dochter die graag een kus krijgt als ze in bed

ligt en kusjes geeft als we een dagje zonder haar op

stap zijn geweest. Een mooie meid met een gouden

glimlach die ons leven zo enorm heeft veranderd.

Soms zeggen mensen tegen ons dat Nsama geluk

heeft gehad maar ik zie het liever andersom: wij

hebben geluk gehad, met haar en met de helpende

hand van zuster Mariola.

Nederlandse fysiotherapeut naar Kasisi
Klimaatverandering veroorzaakt langdurige
droogte in Zambia
Droogte en voedselgebrek hebben een kritiek punt

bereikt in Zuidelijk Afrika. Malawi, Zambia, Namibië,
Zimbabwe, Botswana en Zuid-Afrika hebben steeds

meer last van de gevolgen van klimaatverandering.

De hittegolven zijn warmer, er valt minder neerslag

en de droogtes duren langer. Door de al 4 jaar

durende droogte in Zambia en opnieuw een late

start van het regenseizoen, hebben ongeveer 1,7

miljoen mensen (18 procent van de Zambiaanse

bevolking) geen schoon en veilig drinkwater. Het

klimaatprobleem zorgt voor steeds meer armoede

onder boeren.

Enige tijd geleden is onze Stichting Kasisi in
contact gekomen met een Nederlandse

fysiotherapeut die al vele jaren werkervaring heeft

in landen met gebrekkige zorgvoorzieningen:

India, Ethiopië, Kameroen en Zuid Afrika. Hij heeft
zich gespecialiseerd in behandeling van kinderen

en heeft ook onderwijsprogramma’s gemaakt voor

hun verzorgers. Vanaf 2014 is fysiotherapeutische

behandeling van gehandicapte kinderen bij Kasisi

op bescheiden schaal gestart op initiatief van
Marco Kerkhof, een andere Nederlandse

fysiotherapeut. Via hem is o.a. gewerkt aan meer

deskundige verzorging en passende hulpmiddelen
zoals rolstoelen. Als ons

plan slaagt gaat in het

voorjaar onze, nog iets meer gespecialiseerde,

fysiotherapeut enkele weken naar Kasisi om de

zorg voor gehandicapte kinderen verder te

verbeteren en de verzorgsters daartoe te trainen.

Donateurs gezocht.
Wij hebben een vaste kern donateurs. Het zou het

Het waterpeil bij de Kariba-dam, het grootste

kunstmatige zoetwaterreservoir ter wereld, is tot

10% van de bruikbare opslag gedaald. Het is nog

maar de vraag of er verbetering komt in de situatie.

Blijft die uit, dan krijgen beide landen problemen

heel mooi zijn als die groep verder zou groeien.

Daarom doen we een beroep op u om mensen in

uw familie of kennissenkring bekend te maken

met Kasisi en hen te stimuleren om ook donateur

te worden. Op onze website www.kasisi.nl staat

hoe dat geregeld kan worden. Een e-mail sturen

met de stroomvoorziening die voor een groot deel

aan info@kasisi.nl mag ook.

dam.

Wij wensen u allen een vredig Kerstfeest en een

verzorgd wordt door de waterkrachtcentrales bij de
Het gebrek aan regen kan volgend seizoen tot

hongersnood leiden en het zijn kinderen die het

Gelukkig Nieuwjaar.

meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van het
veranderende klimaat.
(Uit betrouwbare bron)

Lees onze website kasisi.nl
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