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Samen met de Dominicaanse Zusters van de St. Theresa Missie, onder leiding van Sister Agnes, 
gaat HomePlan in Zimbabwe tien huizen bouwen. Zuster Agnes is arts, oncoloog gespecialiseerd 
in palliatieve zorg. Via de caregivers die verbonden zijn aan haar kliniek hoort ze over de meest 
kwetsbare gezinnen in de omgeving. Sister Agnes zet zich in voor deze families en zorgt ervoor 
dat ze een huis krijgen en daarmee veiligheid en een betere gezondheid. 

HELP LUCIA EN HAAR GEZIN 

Lucia 
Lucia woont met haar gezin in het 
Mutoko district, ruim twee uur rijden 
vanaf Harare. Zij is 37 jaar oud en 
opgegroeid in een kindertehuis. 
Ze is getrouwd met Thomas (49) 
die vaak afwezig is. Beiden zijn ze 
HIV-positief en ontvangen dankzij de 
Dominicaanse zusters HIV-remmers. 
Samen hebben ze vier kinderen, drie 
jongens van vijftien, tien en drie jaar 
oud en een meisje van dertien. De 
vier kinderen slapen samen met hun 
ouders in één ruimte die in tweeën 
gedeeld wordt door een stuk stof. Er 
zijn geen sanitaire voorzieningen bij 
het huis. Al jaren overleeft dit gezin 
door een klein stukje land te bebouwen, 
maar de oogst is bar slecht door de 
aanhoudende droogte van de afge-
lopen jaren. Daarom werken ze ook 
deels in de lokale steengroeve. Zwaar 
lichamelijk werk dat hun gezondheid 
niet ten goede komt. 

Erbarmelijke omstandigheden
Net als Lucia leven veel inwoners 
van Zimbabwe van het inkomen 
van hun eigen stuk land, maar 
door de aanhoudende droogte als 
gevolg van klimaatverandering en 
de slechte kwaliteit van de grond is 
de opbrengst hiervan laag. Er zijn 
enorme voedseltekorten. Er is geen 
elektriciteit in de huizen en men kookt 
op hout. Drinkwater haalt men bij 
waterpunten ver weg. Er zijn geen 
sanitaire voorzieningen, mensen doen 
hun behoefte in de natuur of bij de 
buren. De meeste huizen zijn tijdelijke, 
vervallen onderkomens van modder 
en wilgen met een rieten dak. 
Naast armoede en een voedseltekort 
kampen veel van deze gezinnen 
ook nog met ziektes als HIV-Aids 
en  psychiatrische aandoeningen. 
Al eerder bouwden we samen met 

de zusters huizen voor kwetsbare 
gezinnen. En op korte termijn krijgen 
opnieuw tien families de sleutels van 
hun nieuwe huis. 

Help deze gezinnen werken 
aan hun toekomst
Het gezin van Lucia en vele andere 
kwetsbare families hebben dringend 
een veilige plek nodig om te wonen. 
Een thuis dat ze met hun lage 
inkomen nooit zelf kunnen bouwen. 
HomePlan helpt. Samen met de 
Dominicaanse zusters zorgen we 
voor een huis voor deze kwetsbare 
families. Zodat ze kunnen werken aan 
een toekomst.

Bouwt u mee? 
Dank u wel! 

Zimbabwe: een kwetsbaar land
Zimbabwe is pas sinds 1980 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Ruim 
72 procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land 
wordt geteisterd door politieke instabiliteit, hongersnood en hyper-
infl atie. Dertig jaar lang was de corrupte president Mugabe aan de 
macht. Eind november 2017 werd hij gedwongen om af te treden. 
De nieuwe president is voortvarend aan de slag gegaan, maar het 
land blijft onverminderd kwetsbaar door de politieke instabiliteit.
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Huizen Panhux, Guatemala 
doorstaan orkaan Eta
De huizen die HomePlan onlangs 
gebouwd heeft samen met onze lokale 
partner TECHO in Guatemala hebben 
de zware orkaan Eta goed doorstaan 
en hun bewoners beschermd tegen 
het natuurgeweld. De weg naar 
Panhux is echter fl ink beschadigd 
geraakt. Alle werkzaamheden zijn 
hierdoor stopgezet. Doordat de weg 
beschadigd is kunnen de inwoners 
van Panhux ook niet weg om voedsel 
of andere levensbehoeften te halen. 
Daarnaast zijn er als gevolg van de 
storm opslagplaatsen geraakt waar-
door eten bedorven is en oogsten 
verloren zijn gegaan. De gevolgen van 
de orkaan zijn enorm. Na een eerste 
inventarisatie van TECHO, lijkt het erop 
dat ruim 25.000 mensen in het gebied 
waar TECHO werkt dakloos zijn 
geworden. TECHO levert noodhulp 
aan de getroff en families en deelt 
voedselpakketten uit. Ook helpen 
 vrijwilligers met het repareren van 
kapotte huizen in het gebied.  

Kerst in Pomeroy
Wilt u weten hoe de zusters 
in Pomeroy tóch een bijzondere 
kerstviering voor de weeskinderen 
organiseren? Bekijk dan onze website: 
homeplan.nl/nieuws

NALATEN AAN HOMEPLAN
Steeds vaker kiezen mensen ervoor om een goed doel op te nemen in 
hun testament. Zo kunt u ook na uw leven iets betekenen voor een ander. 
Met uw nalatenschap kunnen we nog meer mensen een huis, thuis en toe-
komst bieden. Omdat HomePlan een ANBI-status heeft hoeven wij geen 
erfbelasting te betalen over een erfdeel of legaat dat we ontvangen. Uw 
gift komt dus volledig ten goede aan onze projecten. Elke gift is welkom.  

Het verhaal van Lout
“Eind vorig jaar overleed mijn vrouw, dat was 
een harde confrontatie met de eindigheid, 
de dood. Ik heb opgezocht van welke goede 
doelen zij een warm hart kreeg en heb daar 
wat giften aan gedaan, namens haar. Dat 
bracht mij op de gedachte dat ik dat voor 
mijzelf ook geregeld wil hebben, zodat mijn 
zoon dat straks ook namens mij kan regelen,”
vertelt Lout Donders (66) uit Tilburg. Hij is 
oud-bestuurslid van HomePlan en maakte 

enkele bouwreizen mee. “Die reizen horen tot de meest indrukwekkende 
dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. De ontmoetingen met de 
mensen in Mexico en Zuid-Afrika. Het samen ploeteren om een huis voor 
elkaar te krijgen. De snijdende armoede. De gastvrijheid ondanks dat er 
weinig is. Dat je zelf met je  handen iets kunt doen voor  anderen, samen 
met een aantal andere betrokken mensen,” zegt Donders. Behalve de 
bouwreizen vindt hij HomePlan in zijn geheel van groot belang: “Een over-
zichtelijke, effi  ciënte, enthousiaste club mensen met een warm hart voor 
het doel. Het gaat letterlijk om ‘Huis, thuis, toekomst’. Ik heb met eigen 
ogen gezien en gevoeld dat dat werkt.” Lout Donders heeft een levens-
testament laten maken. Daarin staat dat hij een bedrag van € 25.000 
nalaat aan Stichting HomePlan. “Ik hoop natuurlijk wel dat het voorlopig 
nog niet zover is, maar het kan maar geregeld zijn,” zegt hij. 

Een persoonlijk gesprek
Overweegt u ook om HomePlan op te nemen in uw testament? We gaan 
graag vrijblijvend met u in gesprek om van gedachten te wisselen en om 
informatie te verstrekken over deze bijzondere manier van geven. Uiteinde-
lijk maakt u samen met uw notaris uw testament op. Wilt u meer informatie 
over nalaten aan HomePlan? Bekijk dan homeplan.nl/nalaten of neem 
contact op met Marike van Seeters via de mail: marike@homeplan.nl


