UW HULP GEVRAAGD
VOOR HET

BEZWA JEUGDPROJECT
IN NOORD-ZAMBIA

VAN ‘BENDE’ NAAR ‘ZEGEN’
GEEF DE JEUGD IN
CHIPULUKUSU EEN KANS

De BEZWA-FOUNDATION geeft waar mogelijk steun aan een enige
jaren geleden gestart JEUGDPROJECT (in 2014 genoemd:BEZWA)
in Chipulukusu, een straatarme sloppenwijk in Ndola (Noord-Zambia).
Onder haar 65000 inwoners heerst veel werkloosheid en vormen dranken drugsgebruik, criminaliteit en prostitutie een probleem. HIV, TBC en
Malaria zijn er veel voorkomende ziektes.
Vooral jongeren zijn kwetsbaar in zo’n situatie. Rondhangen bij kroegen
waar vaders zich bezatten en naar pornofilms kijken, terwijl om de hoek
moeders drugs, drank of zichzelf te koop aanbieden, geeft een kind
uiteraard geen fatsoenlijk toekomstperspectief.
De Betaniya-gemeente (RCZ) in deze sloppenwijk wil daar iets aan doen.
Zij heeft op haar eigen terrein het BEZWA-Jeugdcentrum gecreëerd.
Hierin wordt voorlichting (o.a. over AIDS-preventie) gegeven en wordt
jongeren ontspanning (bijv. video’s) aangeboden. Ook zijn lokalen
ingericht voor vakonderwijs, o.a. omgaan met de computer en kleren
maken. Ook is onderwijs in koken en catering en elektrotechniek gestart.

Vakkennis biedt jongeren de kans in hun eigen
levensonderhoud te voorzien!
Het BEZWA-Project staat open voor alle jongeren uit de gemeenschap;
het is een eerste stap om van Chipulukusu (=bende) echt een nieuwe
plaats Mapalo (=zegen) te maken.
Vanuit het BEZWA-Jeugdcentrum wordt eveneens regelmatig voedsel
verstrekt aan zieke (meestal HIV-besmette) kinderen. De benodigde
mais wordt op eigen akkers verbouwd, met een met donorgeld
geïnstalleerde molen gemalen en in de BEZWA-keuken bereid.

Met het algemeen gebruik van de maismolen, de verkoop van maismeel,
met een wifi-installatie en een kleinschalige kippenfarm wil het
BEZWA-project in de toekomst op eigen benen staan.
Nederlandse donoren hebben geld en energie geïnvesteerd in de start en
opbouw van het BEZWA-JEUGDPROJECT. Ondanks samenwerking
met andere organisaties en de grote inzet van de plaatselijke
gemeenschap redt het Project het (nog) niet alleen.
ER IS NOG STEEDS GELD NODIG VOOR O.A.:
(1) een groter aanbod van voorlichtings- en
ontspanningsprogramma’s.
(2) een vrijwilligersvergoeding voor docenten en
materiaal en gereedschap voor studenten, die bovendien
na het examen een kleine starthulp meekrijgen.
(3) vanwege de grote toeloop staat het voedselprogramma voor zieke jongeren onder druk. Op termijn
moet hun ook onderwijs en huisvesting worden geboden.
(4) het opstarten van selfsupporting programma’s (zoals
maismolen, wifi-installatie en kippenfarm) vergt ook enig
kapitaal.

Vaste lasten: € 10.000,- p.j.
Eenmalige investeringen: € 5000,-

De BEZWA-FOUNDATION verzorgt de fondswerving hiervoor en ziet
toe op een goede besteding en verantwoording van de donaties.
Een bijdrage aan het BEZWA-Jeugdproject is geen storting in een
bodemloze put, maar een concrete stap om vooruit te komen op
weg naar zelfstandigheid!

HELPT U MEE ZIJN DROOM WAAR TE MAKEN?

met een bijdrage op rekening:

NL36 SNSB 09 24 82 17 60
t.n.v. BEZWA-FOUNDATION, Ermelo

Meer informatie? Kijk op www.bezwa.nl

Het BEZWA-Project is het meest gebaat bij regelmatige
financiële steun. Meldt u daarom aan als donateur
via de website of door een email naar info@bezwa.nl

