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ZWO-PROJECT: VERSLAG VAN 3 JAAR OOGZORG IN ZAMBIA
Wat vliegt de tijd voorbij. Het is alweer december en dat betekent dat het deze maand maar liefst 3 jaar geleden is dat
we in het vliegtuig stapten. Samen met 2 kleuters en een baby op weg naar Zambia. Op weg naar een nieuw avontuur, maar
vooral op weg met een missie. Onze bestemming was het Macha Mission Ziekenhuis om daar een oogkliniek op te richten.
Inmiddels is het 2019 en kijken we verbaasd en verwonderd om ons heen. Er is veel veranderd de afgelopen 3 jaar.

Door de drukte van alledag vergeten we soms hoe
het allemaal begonnen is. We hadden vooraf nooit
kunnen bedenken dat we nu zijn waar we zijn.
Terugkijkend willen we jullie bedanken. Dankzij
jullie bijdrage konden we dit mogelijk maken.
Zowel financieel en praktisch, maar ook
emotioneel. Jullie gaven ons het vertrouwen dat
het mogelijk moest zijn om een structurele
bijdrage te leveren aan de oogzorg in Zambia.
Zonder jullie hulp hadden we dit nooit kunnen
doen. Bedankt!
We begonnen begin 2017 in een klein kamertje van
het ziekenhuis, slechts 3 bij 3 meter. Hier was 1
oogheelkundig verpleegkundige werkzaam en ze had
weinig mogelijkheden door de beperkte voorraad
oogdruppels en het gebrek aan
behandelmogelijkheden. Wanneer mensen met oogklachten kwamen dan werden ze meestal onverrichter zake weer naar huis
gestuurd. Vaak kwamen ze niet terug voor controles, omdat ze wisten dat er toch geen behandeling mogelijk was. Onze
eerste prioriteit was alles in gereedheid brengen om staaroperaties uit te kunnen voeren en het trainen van extra
personeel. Daarnaast werkten we tegelijkertijd aan de beschikbaarheid van medicatie en aan uitbreiding van
oogheelkundige behandelingen. We merkten al snel dat we te weinig ruimte voorhanden hadden voor goede oogheelkundige
basiszorg. En zo begon het avontuur van de bouw van een oogkliniek. Er staat nu een prachtig gebouw, voorzien van de
benodigde apparatuur. De ruimtes zijn groot genoeg zodat er letterlijk ruimte is om andere mensen op te leiden. Zoals
studenten van de verpleegkundige-opleiding in Macha. Het maakt ook bijscholing voor ons eigen team mogelijk door
bijvoorbeeld bezoekende oogartsen, optometristen en/of opticiens uit Nederland. Dankzij de ruimte, de apparatuur en
vooral de kennis van de medewerkers is het mogelijk om goede basale oogheelkundige zorg aan te bieden. We zijn ook erg
blij met stromend water en elektriciteit in de kliniek. In Nederland een vanzelfsprekendheid, maar dit geldt niet voor
Zambia. Het zijn dergelijke �simpele dingen� die ervoor zorgen dat we ons werk goed kunnen doen. 
Inmiddels hebben we een geweldig team.- Elton, een physician assistant heeft een 2-jarige oogheelkundige training in
Tanzania gehad en is afgelopen september in Macha gaan werken. Het is fantastisch om te zien hoe bekwaam hij is, de
resultaten van zijn staaroperaties zijn prachtig. Ook weet hij goed om te gaan met de uitdagingen die horen bij het
werken in een land in ontwikkeling.- Patience en Abraham zijn 2 enorm gemotiveerde verpleegkundigen. Via �leren op
afstand� verdiepen zij zich verder in de oogheelkunde.- Luyando is begonnen als assistent in de kliniek. Ze viel al snel
op door haar enorme toewijding en interesse voor de oogheelkundige zorg. Binnen een paar weken hielp ze al mee met het
screenen van patiënten en nu is ze (oogheelkundig) verpleegkundige in opleiding.- Ook heel belangrijk zijn de twee
opticiens, Bornwell en Lastone, die in Macha zijn opgeleid. Ze hebben al veel mensen die zonder bril ernstig visueel
beperkt waren kunnen helpen. Vaak is een bril voldoende om mensen hun zicht weer terug ter geven.  We werken samen met
de lokale overheid en met diverse NGO�s om de oogzorg in Zambia structureel te verbeteren. De patiënten aantallen
groeien en we zien de levens van mensen veranderen. Elk mens is waardevol en we zijn blij met iedere patiënt die we
kunnen helpen. Als voorbeeld vertellen we graag over Bright. Deze man, 27 jaar en vader van 3 kinderen, was al blind aan
een van zijn ogen en werd door staar langzaam maar zeker ook blind aan zijn andere oog. Hierdoor dreigde hij zijn baan
kwijt te raken, maar gelukkig stuurde zijn werkgever hem naar het Macha Mission Ziekenhuis en konden we hem helpen. Door
een staaroperatie kan hij nu weer goed zien en is hij in staat om zichzelf en zijn gezin te onderhouden.  
Vanaf de zomer van 2020 gaan we weer in Nederland wonen. Het komende halfjaar leggen we de nadruk op het verbeteren van
de organisatie, het opzetten van protocollen en het verder opleiden van ons team. We realiseren ons dat het huidige team
vrijwel alle taken kan overnemen, maar nog niet volledig. Daarom investeren we in het opleiden van verpleegkundigen tot
oogheelkundige verpleegkundigen, wordt er een optometrist opgeleid en zoeken we naar mogelijkheden om de kwaliteit van
de opticiens te verbeteren.
Ons werk in Macha is nog niet klaar wanneer we vertrekken. Wanneer we in Nederland wonen zijn we van plan enkele keren
per jaar terug te gaan naar Macha. We dromen van verdere uitbreiding van de oogzorg. Zoals screening voor glaucoom (hoge
oogdruk) en diabetes. Ook breiden we graag de mogelijkheden uit om mensen met een visuele beperking te helpen. Niet alle
problemen zijn op te lossen met een operatie of een bril. Bijvoorbeeld een vergrotend hulpmiddel kan mensen minder
afhankelijk maken. Het oppakken van wetenschappelijk onderzoek, om zo de geleverde zorg ook �evidence based practice� te
kunnen leveren staat ook op onze wensenlijst. Dit alles kost geld en om de kliniek überhaupt draaiende te houden is er
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geld nodig. Normaal gesproken leveren patiënten een bijdrage aan de kosten, zoals in Nederland via het stelsel van
zorgverzekeringen. Het leven in Zambia is voor veel mensen zwaar. Geld voor oogzorg is er niet. Hulp, uw hulp blijft
daarom nodig! 
Toen we eind 2016 in Zambia arriveerden hadden we een 2½-jarenplan. Dit plan is inmiddels 2 keer met een half jaar
uitgebreid. We kwamen met een gezin van 5 met onze kleuters en een baby. Inmiddels telt ons gezin 6 personen. Bram is nu
9 jaar, Aron 7 jaar, Seth 3 jaar en Lisa Rose is net 1 jaar geworden. Het is heel bijzonder dat onze kinderen een deel
van hun kindertijd in Zambia hebben gewoond. De afgelopen 3 jaar hebben ons veel geleerd en veel gegeven. Sommige dagen
waren lastig en andere dagen waren fantastisch. We kijken dankbaar terug op de afgelopen jaren. We zijn dankbaar voor de
support die we als gezin ontvingen van de mensen in Nederland en van de mensen hier in Macha. We maken ons klaar voor de
eindsprint in Macha. Onze agenda�s zijn vol, maar gelukkig blijft er ook tijd over om te genieten van het leven in het
prachtige Zambia. 
Bedankt voor uw steun, op welke wijze dan ook! We wensen u allen een gelukkig nieuwjaar!
Hartelijk groeten, 
Samuël en Tamara, Bram, Aron, Seth en Lisa Rose

Vervolg op volgende pagina >>
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02-05-2020

ALTERNATIEVE STEKJESMARKT
Dit jaar geen stekjesmarkt na de dienst in de maand mei zoals we gewoon zijn, daarom een alternatieve suggestie....

Dag beste mensen: waarde stekjeskwekers en
kopers&.
Hoeveel persconferenties er aan worden
gespendeerd, het virus overwint glorieus .Toen er
vol goede moed gezaaid, gepoot en gestekt werd zat
er nog nergens een slot op. Nu zien we dat de
natuur zich van al die regels helemaal niets
aantrekt .Als de groei er eenmaal inzit laat het
zich niet meer afremmen .Mijn voorstel in deze:
Laat ieder die iets heeft wat er uit moet mij
mailen of bellen .Ik probeer te coördineren en
haal en breng daar waar nodig de spullen rond.
De eerste aanbieding ligt er al&. Wie zoekt er
aardbei planten ?
Hartelijke groet,
Leen.plessius@gmail.com - Tel 06 51926479

ZWO/Monica  Bosman, 02-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4747, Subitem: 201.
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08-06-2020

ZWO TOELICHTING BIJ COLLECTE VAN 14 JUNI

Tijdens deze coronacrisis helpt de kerk kwetsbare
mensen - MoldaviëDoor de economische situatie zien
veel mensen (naar schatting 25% v.d. bevolking) in
Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte
of langere tijd in het buitenland te gaan werken.
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en
vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze
kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan
Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke
gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA
traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen
geven aan ouderen.
In Moldavië lijkt het aantal coronabesmettingen
lager dan in West-Europa. Toch dreigt hier een
ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben.
Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen
niet werken en dat betekent geen geld en geen
eten.
De situatie is kritiek. Ouderen die geholpen werden door hun buren, worden nu alleen gelaten en krijgen alleen nog hulp
van een aantal zorgmedewerkers. En dat alleen in de regio\'s waar zulke zorg al georganiseerd was. Men is erg bezorgd
over het grote aantal zorgvragen, ouderen die nu eenzaam thuis dood kunnen gaan en omdat er niet genoeg desinfecterende
materialen beschikbaar zijn. Mondkapjes en handschoenen zijn erg duur en nergens verkrijgbaar.
Welke hulp willen we bieden in Moldavië:" (Thuis)zorg voor ouderen zoveel mogelijk op peil houden, met beschermende
maatregelen" Beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen voor thuiszorgers en verpleegkundigen" Contact met ouderen
via telefoons, soms zelfs internet, of bezoek op afstand" Voedselpakketten langsbrengenOp zondag 14 juni collecteren we
voor dit project. U kunt uw gift overmaken naar NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot. Gem. Geleen-Beek-Urmond,
onder vermelding van: Moldavië

ZWO/Monica  Bosman, 08-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4915, Subitem: 201.
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03-07-2020

SURINAAMS BIJBELGENOOTSCHAP HELPT 
VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
et werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams
Bijbelgenootschap bood â¬� met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap â¬� al vóór de coronacrisis hulp aan
vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van het
Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.

Meteen na de eerste besmetting trof Suriname
maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het
stopzetten van openbaar busvervoer en het sluiten
van de grenzen. Daardoor bleef het aantal
besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien
personen, van wie er een is overleden. Van Axel:
�De eerste twee weken waren de mensen echt
huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst
af. Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel
met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. We
hebben hier tussen de duizend en veertienhonderd
vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en
Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook
hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we weer
begonnen met de distributie van bijbels en
levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.�
Venezolaanse vluchtelingen �Een Venezolaanse
vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de
Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had
nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis
waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en
daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet
terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht.
Om te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt
het Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk
nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het
pakket met levensmiddelen was zeer welkom.�
Cubaans gezin �Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te bouwen. Ze waren net bezig hun weg te
vinden in Suriname, toen het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben ze bijna niets om eten
te kopen. Het pakket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvangen.
Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterlaten.�
Verpleegster uit Haïti �Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde
graag als verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het
Diakonessenziekenhuis in Paramaribo. Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en vooral met de
Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.�
Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon: Joke van der Steen
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24-09-2020

OOGSTMARKT  CORONAPROOF
Elk jaar kijken veel mensen er naar uit: de oogstmarkt van ZWO in november.

Ooit ingesteld om Dankdag voor Gewas en Arbeid in
onze gemeente vorm te geven: we delen de rijkdom
van de oogst en de opbrengst hiervan gaat naar ons
project Shabai: het werk van Elisabeth in China.
We willen de oogstmarkt graag ook dit jaar door
laten gaan. Gelukkig is de natuur royaal - er was
veel fruit om te verwerken - maar door de
beperkingen die we hebben moeten we ook hier
aanpassingen doen. We gaan de oogstmarkt buiten op
het kerkplein houden en omdat er in november veel
minder kans is op goed weer is het tijdstip wat
vervroegd: 11 oktober bij de Johanneskerk en 18
oktober bij de Ontmoetingskerk. We zetten de
tafels met alle lekkere dingen buiten en letten er
samen op dat iedereen op 1.5 meter afstand van
elkaar bij deze tafels komt om aankopen te doen.
Iedereen is uitgenodigd om oogstproducten mee te
brengen voor de verkoop: jams, sappen, ingemaakt
fruit, vruchtengebak, noten, een mooi bloemstukje
van herfstbloemen, noem maar op.En dan hopen we op
een goede verkoop die dagen, zodat we ook dit jaar
een royale gift aan Shabai kunnen overmaken.U kunt ook een financiële bijdrage overmaken op rekening nummer NL 33 INGB
0001 0589 57 t.n.v. ZWO- commissie PKN Sittard onder vermelding van: gift Shabai. Hartelijk dank voor uw gift. 
Als u producten voor de oogstmarkt hebt die u wilt laten ophalen, dan kunt u bellen met Iet en Maarten den Boer: tel.
0032 89564277 of met Joke van der Steen, tel. 046 4584618.

ZWO/Monica  Bosman, 24-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5162, Subitem: 201.
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18-10-2020

TWEE OOGSTMARKTEN VOOR SHABAI
Vorige week, 11 oktober, was de eerste editie van de oogstmarkt 2020, en vandaag op 18 oktober hadden we de tweede.

Omdat er nu maar dertig mensen naar de dienst
kunnen komen was het mooi dat het inderdaad twee
keer georganiseerd kon worden. Helemaal
Coron-proof, op het kerkplein. De eerste zondag
kwam al het mooie bedrag van bijna 200 euro
binnen, dus daar zijn we nu ruim overheen. De
oogstmarkt is een mooie traditie. De oogst uit
eigen tuinen wordt meegebracht, noten, appels,
pompoenen, courgettes, zelfgemaakte jam en sap
staat op tafel, en heerlijke baksels. Soms zijn er
zelfs producten van de stekjes die in mei op de
stekjesmarkt van de kerk gekocht zijn! De
opbrengst is traditiegetrouw voor Shabai. Het was
een in alle opzichten mooie oogst voor een
prachtig doel! 

ZWO/Monica  Bosman, 18-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5219, Subitem: 201.
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18-10-2020

OOGSTMARKT 11 EN 18 OKTOBER LEVERT PRACHTIG BEDRAG OP VOOR Shabai
De oogstmarkt was een beetje vroeger in het seizoen, niet zoals gebruikelijk rond de Dankdag voor Gewas en Arbeid, we
wilden de markt in de huidige omstandigheden buiten houden dus hebben we het wat eerder in het seizoen gedaan.

Dat is gelukt, het was beide zondagen goed weer
en ondanks het kleine aantal kerkgangers was het
toch weer een succes: veel mensen gingen met 1 of
meerdere aankopen naar huis.
En de opbrengst van de verkoop was dan ook boven
verwachting: ¬ 322, 95 bij elkaar . Daarnaast
kwamen er nog giften via de bank binnen:
totaalbedrag is tot nu toe ¬ 457,95. Hartelijk
dank aan iedereen die hieraan een bijdrage
leverde. Dit mooie bedrag kan overgemaakt worden
naar Shabai.
Er is altijd allerlei lekkers te vinden, sommige
producten worden al jaren aangeleverd en worden
altijd gewaardeerd.
Maar er is ook wel altijd weer iets nieuws om
eens te proberen.
Dit jaar was er een wel heel bijzondere jam
aangeleverd: Winterse Ulepeer met Walnoot.
Nog nooit van gehoord!
Dus we maken er een prijsvraag van:  wie kan ons
vertellen wat dat is, ulepeer? (de maker en diens
familie is uitgesloten van deelname ) 
Voor de winnaar is er een pot van deze jam beschikbaar. U kunt uw reactie doorgeven aan Iet den Boer
(ietlittel@telenet.be) of Joke van der Steen (jokevandersteen@kpnmail.nl)

ZWO/Monica  Bosman, 18-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5220, Subitem: 201.
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31-10-2020

BREICAFÉ JOHANNESKERK IN ACTIE VOOR DE ENGELE EN VOOR BIE ZEFKE
Door het jaar heen wordt door de deelnemers van het Breicafé , samen met de mensen van het Strickcafé in Aken, gewerkt
voor kinderen in bijvoorbeeld Vluchtelingenkampen, nu al een wat langere periode gaat dat naar Libanon.

Maar het is best fijn om ook eens wat te doen
voor mensen dichterbij. Aan de medewerkers van De
Engele van Zitterd-Gelaen en aan het bestuur van
Biezefke hebben we eens gevraagd of er behoefte
zou zijn aan warme sjaals en mutsen! En daar werd
heel positief op gereageerd: heel welkom als
jullie wat kunnen maken, zodat kleine en grote
mensen warm de winter in kunnen.In september en
oktober heeft iedereen kindermutsen en �sjaals
gebreid en gehaakt. Die zijn eind oktober naar De
Engele gebracht; een hele berg prachtig kleurig
handwerk waar enthousiast op werd gereageerd. En
inmiddels zijn we bezig om mutsen en sjaals voor
de bezoekers van BieZefke te maken. Iedereen wordt
hier heel enthousiast van: leuk om zo ook hier in onze stad mensen een beetje warmte voor de winter te kunnen geven. We
kunnen momenteel niet bij elkaar komen in de Johanneskerk, dat is jammer. We missen het om elkaar te zien, gezellig
koffie te drinken en elkaars brei- en haakproducten te bewonderen. Maar het werk gaat gewoon door.
Als u het leuk vindt kunt u meedoen: tot half december werken we voor BieZefke, dus vooral mannenmutsen en sjaals (en
een paar voor de vrouwen natuurlijk). Daarna gaan we gewoon verder met andere dingen: kindertruien, sokken,
babydekentjes, enzovoort. We kunnen ook altijd breigarens gebruiken.
U kunt zich aanmelden bij diaken Joke van der Steen:
tel. 046 4584618 of per mail: jokevandersteen@kpnmail.nl

Vervolg op volgende pagina >>
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