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Weeskinderen in Zambia
HOUTEN- De Houtense Berry
Adamse is sinds kort betrokken
bij de weeskinderen in Zambia.
Twee vrienden van Berry, Fred
en Joop, zijn vanuit hun opleiding in Zambia terecht gekomen
waar zij een tuinbouwbedrijf
runnen om de lokale bevolking
te helpen. Twee maal per jaar
reizen de twee af naar Zambia.
Via het tuinbouwbedrijf,wat
kosten dekkend draait, zijn zij
op het project met weeskinderen gekomen.
Zij werden door de school gevraagd of zij zouden kunnen helpen om kinderen die wees zijn,
maar wel bij familie wonen financieel te ondersteunen zodat ook
deze kinderen naar school kunnen..
Vanwege ondermeer de enorme
AIDS problema-tiek in dit land zijn
veel kinderen wees. De twee vrienden van Berry, trokken zich het lot
van deze kinderen aan en spron~
gen op de vraag in. Daarnaast is
een ander project opgestart. Een
gezinsvervangend tehuis voor kinderen die helemaal geen familieleden meer hebben waar zij terecht
kunnen.
Inmiddels is de Stichting door
steun van familie, vrienden en
bekenden al een groot succesen
wordt er al flink gebouwd aan het
huis en krijgen een flink aantal
kinderen financiële steun om naar
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school te gaan. Het fantastische
werk van zijn twee vrienden sprak
Berry enorm aan. Hij hoefde dan
ook niet lang na t"edenken toen zij
hem vroegen om plaats te nemen·
in het bestuur van de Stichting.
"Het kleinschalige spreekt mij zeer
aan. Er blijft niets aan de strijkstok
hangen door hoge salarissen van
directeuren van orqanisaties." Dè

stichting zoekt vaste donateurs om
de kinderen te helpen. VoorS euro
in de maand kan een kind naar
school. Daarnaast zijn losse giften
van harte welkom. Deze worden
gebruikt voor eenmalige - projecten zoals een speeltuin bij het huis.
Meer informatie over de Stichting
is te vinden op de website: www.
Zambia-Child-Foundation.nl (MH)

