
NIEUWSBRIEF
Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika en is bijzonder arm; bijna driekwart van de inwoners leeft 
ver onder de armoedegrens. De extreem kwetsbare gezinnen leven van zelfvoorzienende 
landbouw, maar door droogte en slechte kwaliteit van de grond kunnen ze niet voldoende 
verbouwen. Veel gezinnen lijden dan ook honger en wonen in mensonwaardige, bouwvallige 
onderkomens zonder toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. 

BOUWEN IN ZIMBABWE
WATERPUTTEN VOOR DE MEEST KWETSBARE GEZINNEN

HomePlan in Zimbabwe 
HomePlan bouwt in het Chirumanzu 
District in het midden van het land 5 
huizen voor arme en zeer kwetsbare 
kinderen en gezinnen. Deze afgele-
gen gemeenschap wordt bezocht 
door onze lokale partners die, samen 
met lokale leiders en welzijnswerkers, 
de gezinnen selecteert die het hardst 
een nieuw huis nodig hebben. Een 
van die gezinnen is het gezin van 
Regina Manika. 

Veilig onderkomen voor Regina
In dit afgelegen district woont Regina 
met haar 4 kinderen in een vervallen 
hut. Door mentale problemen kan ze 
niet goed voor haar kinderen zorgen. 
Ze verricht hand-en-spandiensten 
voor mensen binnen de gemeen-
schap tegen een kleine vergoeding of 
iets te eten. Hierdoor heeft ze weinig 
tijd om haar eigen huishouden goed 
te organiseren. De omstandigheden 
waarin zij en haar kinderen leven zijn 
erbarmelijk. HomePlan bouwt voor 
haar, en nog 4 andere gezinnen in 
het district, een veilig en degelijk 
onderkomen. De huizen bieden 
voldoende ruimte en privacy zodat 
kinderen beter hun huiswerk kunnen 

maken. We hopen dat we Regina 
op deze manier rust kunnen bieden. 
Onze lokale partner gaat kijken hoe 
we Regina verder kunnen helpen haar 
leven op de rails te krijgen. Het huis is 
het begin van de weg naar een beter 
leven voor Regina! 

Waterput voor Chirumanzu
Naast de bouw van huizen wil Home-
Plan de gemeenschappen Matibe 
en Ndhanza in Chirumanzu ook 
van water voorzien door de aanleg 
van een waterput. In Chiramanzu is 
namelijk een groot tekort aan water en 
de mensen in de gemeenschappen 
moeten kilometers lopen om water te 
halen. Wat zou het leven van Regina 
er anders uitzien als er een waterput 
geslagen wordt en ze direct toegang 
krijgt tot schoon en vers water! De 
beschikbaarheid van water maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk om een moes-
tuin aan te leggen bij het huis, waar-
door ze zelf groenten kan verbouwen 
en zo in haar eigen levensonderhoud 
kan voorzien. Maar niet alleen Regina 
en haar kinderen zijn er enorm mee 
geholpen; één waterput biedt water 
aan alle gezinnen in de gemeenschap 
van bijna 300 inwoners! 

Doneren aan HomePlan kan ook 
via Tikkie; snel en eenvoudig. En 
het is niet nodig om de Tikkie-app te 
downloaden. Tikkie werkt via iDeal, 
het gebruik ervan is veilig, gratis en 
heel makkelijk! 

1. Scan de QR code hieronder met 
 de QR-scanner of camera op uw 
 mobiele telefoon 
2. Vul het bedrag in waarmee u dit 
 project wilt ondersteunen 
3. Klik op ‘Ja, ik wil betalen’. U wordt 
 doorgelinkt naar uw eigen mobiel 
 bankieren-omgeving en betaalt 
 via iDeal 
4. Klaar! Het bedrag wordt via uw 
 bank naar HomePlan over-
 gemaakt. 

Heel erg bedankt 
voor uw steun!

Help Regina en haar kinderen 
aan schoon en veilig water en 
doneer nu!
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Goed nieuws uit Panhux, 
Guatemala
De bouw van het gemeenschapshuis 
voor de bewoners van Panhux is klaar! 
Dit wordt een ontmoetingsplek waar 
mensen onder andere workshops bij 
kunnen wonen en waar ze terecht 
 kunnen voor gezondheidszorg. 
Ondanks fl inke regenval werd er stevig 
doorgebouwd en is het gemeen-
schapshuis eind februari feestelijk 
geopend. 

Proeftuinen 
Panhux is een kleine gemeenschap in 
een van de meest kwetsbare gebieden 
van Guatemala. De armoede is er 
groot en HomePlan wil hier niet alleen 
huisvestingsprojecten uitvoeren maar 
ook bijdragen aan meer voedsel-
zekerheid voor de lokale Pokomchi 
Indianen. 

Moestuinen zijn een duurzame oplos-
sing voor het aan houdende voedsel-
probleem. Daarom wil HomePlan vier 
proeftuinen in het gebied rondom het 
gemeenschapshuis aanleggen. Hier 
leren de mensen voedzame groenten 
zoals spinazie, tomaten en wortelen 
herkennen, hoe ze van een compost-
hoop mest kunnen maken, zaden 
moeten opkweken, gewassen moeten 
afwisselen, erosie kunnen voorkomen 
en regenwater kunnen opvangen. 

Maar ook bijvoorbeeld welke voedsel-
planten bestand zijn tegen droogte en 
andere barre klimaatomstandigheden. 
Het overschot kan verkocht worden. 
Op deze manier willen we een huis, 
thuis en toekomst bieden!

NIEUWE SCHOOLBUS 
VOOR DE KINDEREN VAN MULIMA
In Mulima, Limpopo hebben we naast ons huisvestingsproject een com-
puterschool, een crêche en bakkerij bij de computerschool gerealiseerd. 
De studenten van de computerschool en de kinderen die opgevangen 
worden in de crêche worden met de schoolbus van Father Chris, onze 
lokale projectleider, opgehaald in de gemeenschappen rondom Mulima. 
Dat is ook nodig, want het is een uitgestrekt gebied en de afstanden naar 
de school zijn groot!

Schoolbus
Daarnaast is er één keer per maand een bijeenkomst voor jonge meiden 
bij de computerschool met diverse activiteiten en voorlichting om tiener-
zwangerschappen tegen te gaan. Ook deze meisjes werden met de 
schoolbus gebracht en gehaald. De schoolbus is ontzettend belangrijk en 
onmisbaar in het werk van Father Chris voor gemeenschap. Toen deze 
dus stuk ging, zat Father Chris met zijn handen in het haar. 

Sponsor voor een nieuwe bus
Een oud-bestuurslid en trouwe donateur van HomePlan, die een warme 
band heeft met Mulima, hoorde van het probleem met de bus en wilde 
graag helpen. Hij heeft een nieuwe bus gesponsord en 
laten verfraaien door de kinderen die gebruikmaken 
van de bus. Met deze vrolijke bus als fantastisch 
resultaat; een mooier visitekaartje voor de crêche 
en computerschool kunnen we ons niet wensen!


