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Zoals jullie hieronder kunnen lezen,
slaat de crisis weer hard toe in
Zimbabwe.

In december gaat op Stubru Music
For Life weer van start.
Dit jaar kun je Zimbakids vinden op

Het project in Hatfield en Mhondoro
is daarom op zoek naar
om de stijgende kosten te
kunnen betalen.

de kerstmarkt in Hamme, op 16
december.

Dat kan, registreer je actie op hun
Als jullie voor 31 december 2016 een
bijdrage doen via het
rekeningnummer van SOS Kids,
krijgen jullie daarvoor een

website en wie weet kom je wel op
de radio met je actie.
Of wil je dochter of zoon een actie
organiseren met hun klas? Ook dat

(in de loop van februari) voor
giften vanaf 40 € (mogen
verschillende stortingen zijn
verspreid over 2016).

kan, bak mee met de KetnetKoekenbak en zamel zo geld in voor
Zimbakids. Meer info vind je op
Ketnet.
Als je iets organiseert, laat het ons

Rekeningnummer SOS KIDS:

weten en we maken er ook promotie
voor via facebook.

(TRIOBEBB)
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UPDATE ZIMBABWE
In Hatfield, nabij de hoofdstad Harare, is het weeshuis gevestigd. De 4
afzonderlijke huizen zijn nu klaar. In elk huis zal een leefgroep gecreëerd
worden met een 14-tal kinderen (jongens en meisjes van verschillende
leeftijden) met een mama (verzorgster) die de kinderen begeleidt in het
dagelijkse leven.
In Mhondoro, het platteland, worden de landbouwprojecten uitgevoerd. De
laatste jaren stegen de inkomsten uit deze projecten. Bedoeling was dat de
opbrengsten uit deze projecten een groot deel van de dagelijkse kosten van
gegaan.
de kinderen zouden dekken. In 2016 is het project
Verschillende redenen, o.a. de kost van voer voor de dieren is de hoogte
ingeschoten, het kwartelproject is moeten worden stopgezet omw van een
politieke beslissing.
2016 wordt nu al vergeleken met de
,
steekt weer de kop op,
hoek wat voor onrusten zorgt.

. Er is een
vanuit religieuze

Op 30 november zouden de bondnotes geïntroduceerd worden. Dit is een
soort "monopoly"-geld dat geen enkele waarde heeft buiten Zimbabwe. Dit
zorgt voor de nodige speculaties en onrust bij de grote bedrijven en
producenten. De laatste maanden is er in de banken ook geen contant geld
meer; er staan lange rijen en slechts een handvol mensen per dag kan geld
van hun rekening halen.
Dit heeft directe impact op de werking van Shungu : hun jaarlijkse
fundraising-dinner trok veel minder bedrijven en begoede mensen aan;
lokale sponsors zoals een Telecombedrijf laten het afweten owv de
onzekerheid over de toekomst.
Omdat er grote armoede heerst, worden er ook weer meer baby's en
kinderen "
". In 2016 zijn er verschillende nieuwe kindjes
aangekomen in Shungu, waaronder een ongeletterd tienermeisje dat door
haar familie werd achtergelaten in het ziekenhuis na een amputatie.
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