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EEN THUIS VOOR LUNGILE EN TSABEDZE
HomePlan bouwt samen met Caritas eSwatini in afgelegen rurale gemeenschappen in eSwatini
(ook wel Swaziland genoemd) waar de armoede enorm schrijnend is. eSwatini is een klein
koninkrijk in Zuidelijk Afrika. Het is één van de armste landen ter wereld en het kent het hoogste
aantal HIV- en TB besmettingen ter wereld. Meer dan een kwart van de bevolking is besmet
met HIV-aids. Er is al een hele generatie uitgeroeid door het virus, veel kinderen zijn vaak al op
jonge leeftijd wees geworden.

Meestal wonen deze kinderen bij hun
grootouders, maar vaak wonen ze
helemaal alleen. Deze zogenaamde
kindgezinnen zijn volledig op zichzelf
aangewezen. De meeste huizen
zijn tijdelijke vervallen woningen
van modder en takken. Er is geen
elektriciteit, stromend water of een
aansluiting op de riolering.

Een toekomst voor Lungile
en haar gezin
In deze rurale gebieden bouwen we
tien huizen die geschikt zijn voor
gezinnen van maximaal zes tot acht
personen. Eén van de huizen wordt
straks eigendom van Lungile Manana,

ze heeft tuberculose en woont met
haar zes kinderen in een klein en
vervallen hutje zonder stromend
water, elektriciteit of sanitaire voorzieningen. Vier van haar kinderen
kunnen gelukkig naar school toe.
Voor twee van de kinderen was die
kans er helaas niet. Lungile had geen
geld om hun middelbare school
te betalen. Onze partner Caritas
betaalt daarom vanaf dit schooljaar
de bijdrage voor de twee oudsten
zodat ook zij weer onderwijs kunnen
volgen.
Ook Gogo Tsabedze krijgt straks
een nieuw huis. Samen met haar
dochter en haar drie kinderen en vier
andere kinderen waarvan de ouders
zijn overleden, woont ze nu in één
ruimte. Gogo Tsabedze zorgt voor
de kinderen én voor haar dochter
die ziek is. Veel van de gezinnen in
dit gebied wonen met elkaar in één
ruimte met alle gevolgen van dien.
Zeker in deze tijd, waarin men ook
in eSwatini te maken heeft met de
ingrijpende gevolgen van het coronavirus, is het noodzakelijk om een
veilig thuis te hebben.

HomePlan bouwt voor de gezinnen
van Lungile en Gogo Tsabedze een
huis van 24 vierkante meter met twee
kamers. Het huis wordt voorzien van
een watertank, een slot op de deur
en een pittoilet als dat nodig is. Uit
onze impactstudies weten we dat een
eigen huis voor gezinnen zoals dat
van Lungile en Gogo Tsabedze van
levensbelang is. Een veilig thuis heeft
een grote invloed op de gezondheid
van de bewoners maar ook op hun
gevoel van eigenwaarde en op de
schoolresultaten van de kinderen. De
kinderen van Lungile en de kinderen
waar Gogo Tsabedze voor zorgt
krijgen straks een écht thuis.
Heel graag zouden we nog veel meer
van deze kinderen zo’n veilige plek
bieden. U ook? Help ons dan met
een donatie.

Bouw hervat in Panhux
In Guatemala is de bouw van de
permanente huizen voor vijf families
in Panhux inmiddels hervat. Ook hier
heeft het coronavirus flink toegeslagen
en waren we genoodzaakt de bouw stil
te leggen. In deze kleine gemeenschap
van 350 mensen bouwen we samen
met onze lokale partner TECHO
houten huizen met een betonnen vloer.
En juist in deze regio is zo’n vloer
ontzettend belangrijk.
De huidige woningen, op traditionele
wijze gebouwd van twijgen en takken,
vormen een groot gezondheidsrisico,
vooral voor kinderen. Kindersterfte is
hier erg hoog omdat de traditionele
bouwmaterialen een broedplaats zijn
voor insecten, met name parasieten.
Jaarlijks sterven hierdoor in deze
provincie 300 kinderen onder de vier
jaar aan diarree of luchtweginfecties.
De nieuwe huizen bieden straks voor
de gezinnen een veilige en gezonde
omgeving.

Nieuwe medewerker HomePlan
Begin september is onze nieuwe
medewerker Renée Rietkerken
gestart. Ze gaat zich richten op
fondsenwerving en communicatie.
Heb je vragen, of wil je iets voor ons
betekenen? Neem dan contact op
met Renée via renee@homeplan.nl.

Colofon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief
of HomePlan? Neem dan contact op:

CORONA HULP IN MULIMA
Half april deden we een oproep om een noodpakket te doneren voor
de families in Mulima, Zuid-Afrika die door de lockdownmaatregelen hun
inkomen waren kwijtgeraakt en hun kinderen niet meer te eten konden
geven. Dit heeft € 4.475,- aan donaties opgeleverd waarvan noodpakketten
zijn gekocht met voedsel, water en medicijnen voor de gezinnen die dit het
hardste nodig hadden. Daarnaast hebben we ook steun ontvangen vanuit
vermogensfondsen en bedrijven, bijna € 8000,-. Nog steeds is de situatie
in Zuid-Afrika zorgelijk. We zijn ontzettend blij met de donaties die we
hebben gekregen en willen u hiervoor, namens de begunstigde families,
enorm bedanken.

DE BAKKERIJ IN
MULIMA IS GEOPEND!
De droom van Father Chris is uitgekomen:
de bakkerij in Mulima is up-and-running.
Dankzij een prachtige gift van BPD
Gebiedsontwikkeling, één van onze
duurzaam partners, heeft father Chris een
bakkerij kunnen starten zodat hij brood
kan leveren aan de allerarmsten in de
omgeving van Tzaneen, Zuid-Afrika. Juist nú is dit hard nodig, voedsel is
schaars vanwege de corona-maatregelen. Eerder moest het brood komen
van een bakkerij die ruim 3 uur verderop ligt en die levert aan de lokale
kruideniers in Tzaneen. Maar tijdens het regenseizoen zijn de wegen zo
onbegaanbaar dat het brood de gemeenschap vaak niet bereikt. De bakkerij zal ook brood gaan leveren aan scholen en winkels in de omgeving.
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