Naast deze twee hoofddoelen zet Stichting “Kikele” zich o.a in voor:
3. Het verbeteren van sanitaire voorzieningen in het dorp Lubofu.
4. Het verlenen van steun aan de basisschool in Lubofu.
5. Individuele sponsoring van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
6. Steun aan de oogkliniek van het Mukinge-hospitaal in Kasempa.
7. Steun aan het lepradorp Kikonkomene bij Kasempa.

Powerpoint Presentatie
Graag verzorgen we voor uw kerkelijke gemeente, vereniging, club of
anderzins een ca. 1 uur durende PP-presentatie.
Neemt u daartoe contact op met onze secretaris.

Hoe kunt u helpen?
U kunt ons sponsoren of ons werk financieel steunen door een
donatie te doen op onze rekening bij:

RABOBANK: 1063.74.397 o.v.v Stichting “Kikele”

Waarvoor onze hartelijke dank!

Correspondentie adres:

Stichting “Kikele”
W.Wijsman, Kloosterhof 2, Silvolde, 7064 BZ
Tel: 0315-323422 Email: w.wijsman3@kpnplanet.nl
Bankrekening: RABOBANK: 1063.74.397
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder nummer: 55853498

STICHTING “KIKELE”

Stichting “Kikele”

werd in augustus 2012 opgericht, met als
primaire doelstelling (art. 2 van de statuten): “Het verbeteren van de
positie van kansarmen en (Aids)wezen, met name in het dorp Lubofu
in het Kasempa district van de NW-provincie van Zambia en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Het initiatief tot de oprichting werd genomen nadat een van de
bestuursleden in juli 2011 een maand lang verbleef bij de familie
Berendsen in Lubofu en daar werd geconfronteerd met de nood in het
dorp Lubofu.
Willem Berendsen vertrok eind jaren ’60 van de vorige eeuw met de
stichting Nederlandse Vrijwilligers,
als
ontwikkelingswerker
naar
Zambia, waarbij hij betrokken was
bij een groot aantal landbouwprojecten. Hij trouwde daar zijn
inlandse vrouw Ready Bombwe.
Samen runnen ze daar een kleine
farm met de, o zo toepasselijke,
naam: “Kikele-farm”.
“Kikele” betekent letterlijk in de plaatselijke Kaonde-taal: “Daar waar
zout uit de grond komt”. De vrije Nederlandse vertaling is “Het zout
der aarde”.
De manier waarop deze beide mensen letterlijk en figuurlijk “Het zout
der aarde” zijn voor de bevolking van Lubofu, werd reden tot de
oprichting van de “Stichting Kikele”.

Waar zijn de hoofddoelen van Stichting “Kikele”?
1.Steun aan de vrouwenclub van Lubofu.
2. Het bouwen van een/meerdere waterput(ten) met solarpomp.

1.DE VROUWENCLUB
Deze club werd in 1994 opgericht, met als doel, het grote aantal
Aidswezen te voorzien van voeding, kleding en onderwijs. Momenteel
heet de club zo’n 180 wezen onder haar hoede. Met de opbrengst van
het kweken van Tilapia-vis in door de vrouwen eigenhandig (letterlijk!)
gegraven visvijvers tracht men de kosten te dekken.
De opbrengst is te weinig om
kostendekkend te zijn. Stichting
“Kikele” zorgt er voor dat de
tekorten worden aangevuld.
De foto hiernaast, toont de
Vrouwenclub met een groot
aantal van haar pupillen, nadat
ze een van de vijvers hebben
schoongemaakt.
2. DRINKWATERVOORZIENING
De watervoorziening in Lubofu is
slecht. Stichting “Kikele” wil
centraal in het dorp een nieuwe
put slaan, voorzien van een door
zonne-energie gedreven pomp,
waardoor deze naast het nodige
drinkwater, ook geschikt wordt
voor irrigatie van de tuintjes van
de dorpelingen. Omdat het water
veel ijzer (roodblik) bevat, wordt
de mogelijkheden van een, eveneens door zonne-energie gedreven
ontijzerings-installatie onderzocht.
De mensen moeten thans ca. 5 km lopen voor hun dagelijkse water.
Water halen wordt vaak door kinderen, voor dat ze naar school gaan
gedaan, waardoor deze zo moe zijn dat ze ’s morgens in school zitten
te slapen, wat dan hun leerprestaties niet ten goede komt……….!!

