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Inmiddels is het geruime tijd geleden dat we u via de 

Nieuwsbrief van informatie hebben voorzien. In de 

tussentijd hebben we niet stil gezeten. Het werk in 

Zambia vraagt voortdurend onze aandacht. Er zijn 

tussentijds weer bezoeken aan de Missie geweest 

vanuit Nederland. In 2016 tweemaal en ook in 2017 

tweemaal. Reisverslagen van deze bezoeken leest u 

op onze website www.fcmh.nl. In mei 2017 was ik 

samen met Ds. J. Reijm, predikant van de Ichthuskerk 

in Alblasserdam, op de Missiepost. Fijn om zo ook op 

geestelijk terrein contacten te hebben met de lokale 

kerk. 

 
Drie studenten van de “De Driestar” in Gouda 

gebruikten hun buitenlandstage om op de basisschool 

bij de Missie een drietal weken mee te draaien in de 

klas. Zowel vanuit de school als de studenten werd dat 

erg op prijs gesteld. Een prachtige ervaring. ‘We 

mogen er meer zo sturen’ was de reactie van het 

schoolteam. 

Op dit moment houden twee zaken ons bezig. 

Allereerst zijn er op de Missie zorgen over het 

autovervoer. De Toyota minibus is van de hand 

gedaan omdat de auto in slechte staat was en er hoge 

kosten mee waren gemoeid. De Toyota Hilux 

(ambulance) vertoont veel kuren en moet vaak naar de 

garage om hem rijdend te houden tegen hoge 

reparatiekosten. Eigenlijk is de auto niet meer in staat 

om op de slechte wegen te blijven functioneren. Als 

FCMH zijn we bezig de Hilux te vervangen, een hele 

investering. We vragen aandacht hiervoor. Daarnaast 

zijn we bezig om een plan te realiseren voor beter 

drinkwater in het verzorgingsgebied rond de 

Missiepost. In de droge periode van het jaar komen er 

veel patiënten met diarree, vanwege het drinken van 

slecht drinkwater. Hiervoor moeten ten minste 15 

waterpompen worden geslagen. Geprobeerd wordt om 

dit te financieren met hulp van Rotary clubs. 

We hopen met deze Nieuwsbrief de Missiepost weer 

een beetje dichterbij u te brengen.  

Wout Kleine  

In november 2017 zijn Wout en Henny voor het eerst 

samen naar de missiepost Mbaya Musama geweest. 

De uitgebreide verslagen van dag tot dag kunt u lezen 

via de website www.fcmh.nl. Het is de moeite waard! 

In deze nieuwsbrief willen uitlichten wat Henny in 

Zambia heeft meegemaakt. Ze is betrokken bij wat er 

in de polikliniek en het consultatiebureau gebeurt. Ook 

heeft ze de weesjes ontdekt, 6 jonge kinderen tussen 

de 0 en 3 jaar oud. Tussen de bedrijven door is er nog 

een bevalling aan de gang, waar ze bij mocht zijn. 

Henny schrijft: We kwamen woensdagavond aan en 

toen had de betreffende moeder al weeën. 

Vrijdagavond rond 21.30 uur belde Febby of ik wilde 

komen om de geboorte bij te wonen. Het was echt 

heel bijzonder voor mij om dit mee te mogen maken. 

Het jongetje werd aan één voetje omhoog gehouden 

en ging …. nou ja, spontaan huilen. Een prachtig 

moment. Naam nog onbekend, het gewicht is 3600 

gram. De volgende morgen is de moeder met de baby 

weer naar het huisje van zuster Victoria gegaan. 

Samen gaan we daar kijken. Ik mag het kindje even 

vasthouden en er werden foto’s gemaakt. De kleur van 

de baby is nog heel blank. Over 14 dagen is het 

volgens Friday veel donkerder gekleurd. De naam is 

nog niet vastgesteld. Wout stelt voor om hem Henny te 

noemen. Tenslotte hebben we ook een Henny 

Kneteman. Een alternatief zou Wout kunnen zijn. Een 

paar dagen later heeft de baby een naam gekregen: 

Henny Ray. Wout zegt: Henny helemaal verguld 

natuurlijk, bij de geboorte geweest en nu ook nog 

vernoemd! 

 
 

Reis Wout en Henny 

Woord van de voorzitter 
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In oktober zijn Joselien Lugtenburg, Dick van der Stelt 

en Christiaan Schneijder naar de missiepost in Zambia 

geweest. Zij zitten in het laatste jaar van de PABO en 

hebben hun internationale stage in Zambia beleefd. In 

Nederland is er veel te doen om de steeds groter 

wordende klassen en passend onderwijs. Maar dat het 

extremer kan, hebben ze in Zambia ervaren: klassen 

met meer dan 60 kinderen zijn geen uitzondering! 

Naast lesgeven hebben zij allerlei leuke dingen voor 

de kinderen georganiseerd: voetbal, sketches, met 

elkaar zingen en spelen. De ontmoetingen waren 

warm en hartelijk en de kinderen hebben genoten van 

de aandacht die ze kregen. Ook de PABO studenten 

kijken terug op een bijzondere tijd, waarin ze veel 

geleerd hebben van de mensen die ze daar ontmoet 

hebben.  

Eind 2017 zijn wij als bestuur een belactie gestart om 

meer fondsen te werven. De maandelijkse kosten 

waren namelijk harder gestegen dan de gelden die 

binnenkwamen. Wij hebben veel positieve reacties op 

deze actie gehad. Hartelijk dank hiervoor!  

In het voorjaar van 2017 hebben we op onze 

Facebook pagina meegedeeld dat we sportkleding, 

voetbalkleding en voetbalschoenen gedoneerd hebben 

gekregen en niet te vergeten honderden petten. 

 De sportshirts waren van de voormalige 

basisscholen de Boeg en de Loopplank, 

tegenwoordig Kindcentrum De Twijn. 

 De voetbalspullen waren van vv de Zwerver en vv 

de Alblas. 

 De petten hebben we gekregen van IHC. 

Tijdens het 

bezoek van Jan 

Reijm en Wout 

Kleine mei 

afgelopen jaar is 

een deel van de 

bovengenoemde 

kledingstukken in 

de bagage 

meegegaan om 

alvast uit te delen 

in Zambia, en 

ook om de gulle 

gevers alvast te 

laten zien waar 

het terecht zou 

komen. 

Het heeft enkele maanden geduurd voordat de 

container, waarmee het overgrote deel van de spullen 

naar Zambia werd 

getransporteerd is 

vertrokken. In juni 

2017 hebben we de 

spullen naar de 

container gebracht, in 

november is deze 

vertrokken en rond 

de kerst is deze in 

Zambia 

aangekomen. Begin 

januari hebben we 

aan de FCM in 

Zambia gemeld dat 

de spullen konden 

worden afgehaald. 

Het heeft dus al met 

al lang geduurd, 

Reis PABO studenten 

Container 

Donateursactie 
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maarrrr... ze zijn er. Binnenkort krijgen we foto’s uit 

Zambia van hoe de spullen zijn uitgedeeld. Nogmaals 

hartelijk dank alle gulle gevers! 

 

Dit is de ambulance die gebruikt wordt voor 

ziekenvervoer rond de missiepost. De ambulance is 

aangeschaft in 2007, maar na intensief gebruik 

inmiddels toe aan vervanging. Momenteel hebben we 

te kampen met (te) hoge onderhoudskosten en zijn we 

aan het hard aan het sparen voor een nieuwe. Zoals u 

hieronder ziet gebeurt het ziekenvervoer ook met 

andere hulpmiddelen, zoals met de ossenkar. Voor 

ons niet voor te stellen, maar in Zambia heeft men 

vaak geen betere mogelijkheden. 

Wilde Ganzen subsidieert iedere gift met 33%. Wilt u 

meedoen? 

IBAN NL82INGB0006775158 o.v.v. Ambulance. 

Hartelijk dank voor uw steun! 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan op diverse manieren. We 

hopen dat u ons financieel kunt ondersteunen door 

donateur te worden. U kunt dit worden door een 

eenmalige gift te doen of door periodiek te schenken. 

Periodiek schenken biedt voordelen voor ons, maar 

ook voor u! Uw gift is namelijk onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. We zijn een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor u 

dit voordeel geniet. Het doen van een eenmalige gift is 

via de stichting Geef een stuk eenvoudiger geworden. 

We willen dit vooral inzetten tijdens acties (zoals nu de 

actie voor de ambulance). U kunt online doneren via 

onze website www.fcmh.nl of via Facebook. Deze 

giften lopen dan via de site van www.geef.nl. Het geld 

dat u overmaakt, wordt dan op onze rekening gestort. 

Wel worden er kosten berekend door Geef. Voor 

Periodieke giften is het dan ook beter deze 

rechtstreeks via ons te regelen. Stuur een mailtje aan 

info@fcmh.nl en wij nemen contact met u op. 

 

Ambulance Actie 

Digitaal doneren 
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Wij ontvingen een bedankbrief van Febby Lusiya Phiri, 

de Mission Administrator van FICM Zambia. Zij 

schreef: 

Beste family in Christ in Nederland, 

Wij willen jullie bedanken voor de steun aan het Mbaya 

Musuma Rural Health Centre en de bevolking van ruim 

8000 mensen die hier leven in het zuidelijke deel van 

Zambia. Jullie hebben het weeshuis ondersteund, en 

zorgen zo voor onze kwetsbare kinderen. Jullie 

hebben medicijnen gegeven en zo levens van mensen 

in de kliniek en daarbuiten gered. Ook heeft u 

geholpen met de financiële ondersteuning van de 

renovatie van de kerk, de kliniek en het gasthuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben jullie onze lokale voetbalteams 

ondersteund met diverse sportartikelen, wat een 

positief effect heeft op onze jeugd. Wij bedanken jullie 

voor deze grote liefde en toewijding voor het geluk van 

anderen hier in Zambia en dringen erop aan om met 

dezelfde geest door te gaan.  

We waarderen het enorm. Wij wensen dat als jullie 

anderen tot zegen bent, God jullie werken en families 

zegent om de woorden van onze Heer Jezus Christus 

te vervullen: Mattheus 25 vs 40: Ik zeg u voor zover u 

dit voor een van deze geringste broeders van Mij 

gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. God zegene 

jullie allemaal. Dank jullie wel!  

 

Wij als bestuur sluiten ons van harte aan bij deze 

woorden en danken u voor het lezen van onze 

nieuwsbrief en voor uw steun aan onze medemens in 

Zambia. 

 

Hartelijke groeten van Adri Hartkoorn, Carla Aantjes, 

Ineke van der Vliet, Maarten Baaij, Peter Klijnjan en 

Wout Kleine 
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