Nieuwsbrief FCMH
Woord van de voorzitter
Op 20 januari zijn er in Zambia presidentsverkiezingen
gehouden, omdat de vorige president Sata een aantal
maanden geleden is overleden. Zelf was ik van plan
om nu op de Missie te zijn, maar omdat verkiezingen
mogelijk met enige onrust kunnen verlopen in Zambia,
stel ik mijn reis uit tot eind februari, nadat alles weer
een beetje gesetteld is.
In deze Nieuwsbrief vindt u weer informatie over de tijd
die achter ons ligt en kijken we ook vooruit. De maand
juli 2014 waren we met ds. Bevelander, zijn vrouw,
dochter en een vriendin van Marleen op de Missie en
hebben daar weer mooie dingen beleefd. In de kliniek
gaat het best goed en we zien resultaten van de
preventieve gezondheidszorg. Tijdens ons verblijf is er
niet één patiënt overleden op de ziekenzalen en er
waren ook relatief weinig opnames. Op de algemene
poli en de HIV/Aids poli blijft het onverminderd druk.
We hebben mooie dingen in de kerk en met de
community beleefd: videovoorstellingen in het donker

februari 2015

cijfers over 2013 en 2014 opgenomen. Zoals in de
toelichting wordt vermeld, lopen onze structurele
inkomsten langzaam terug, wat tot gevolg kan hebben
dat de FCMH de bijdrage aan de Missie in de
toekomst niet kan garanderen. Het zou jammer zijn als
we tot dit besluit moeten komen en dit zijn weerslag
zal hebben op de gezondheidszorg voor de community
rond de Missiepost. Daarom durven we de vraag te
stellen om te overwegen uw bijdrage positief te herzien
of u op te geven als periodieke sponsor. Aanpassingen
kunt u doen door de SEPA incasso machtiging in te
vullen en op te sturen naar ons secretariaat.
Het verspreiden van de Nieuwsbrief kost vooral voor
de postadressen portokosten. Binnen Alblasserdam
en Nieuw-Lekkerland proberen we de Nieuwsbrief
zoveel mogelijk zelf te bezorgen om de kosten te
drukken. Verder wordt aan veel adressen de
Nieuwsbrief per mail verzonden. We hebben echter
van het merendeel van de lezers geen e-mailadres.
Indien u de nieuwsbrief nu nog niet per mail ontvangt,
maar dit wel in de toekomst zou willen, verzoeken wij u
uw e-mailadres aan ons door te geven. Dit scheelt
kosten voor de FCMH en dit geld kunnen we dan weer
voor wat anders gebruiken. U kunt uw e-mailadres
doorgeven via onze website onder onder de link
contact.
In het vervolg zal de FCMH werken met een
commissie voor de kascontrole. Dit in plaats van de
controle door een accountantsbureau. Een reglement
hiervoor is vastgesteld in onze bestuursvergadering.
Alles brengt met zich mee dat de interne kosten
hiermee dalen omdat de FCMH de laatste jaren
accountantskosten moet betalen.
Wout Kleine

met veel belangstelling, programma’s met kinderen,
uitreiken van Bijbels aan diverse kerken in de
omgeving, kerkdiensten en Bijbelstudieavonden. Al
met al een waardevol bezoek.
Een zestal jongeren zijn zich aan het voorbereiden om
in de zomer naar de Missiepost te gaan. Als project wil
men acties houden om een deel van de dakbedekking
in de ziekenzalen te vernieuwen met stalen golfplaten.

Financiën
In deze Nieuwsbrief is een overzicht van de financiële

Vacatures bestuur
Als bestuur zoeken we al enige tijd naar uitbreiding.
Wij willen graag in contact komen met mensen die zich
in ontwikkelingswerk willen verdiepen en ons bestuur
willen versterken. Binnenkort komt ook de functie van
penningmeester vrij, omdat Rien Gunter besloten heeft
besloten zijn taak als penningmeester neer te leggen.
Heeft u belangstelling of staat u open voor een
gesprek, bel dan met Wout Kleine, 078 6930843.

Financiën
Vergelijking cijfers 2014 met 2013
Opbrengsten
Giften ten behoeve van eigen activiteiten
Giften beddensponsoring (periodieke giften)
Giften los, eenmalig
Giften diverse projecten en geoormerkte gelden

2014
EUR
13.170
4.633
7.706

12.266
5.335
3.575

25.509

21.176

503

807

Ontvangen rente

Bestedingen
Kosten realisatie doelstelling
Reiskosten projectenbegeleiding, bestuursvergadering
Ondersteuning Family in Christ Mission Zambia
Bestedingen diverse projecten en geoormerkte gelden
Medicijnen

Algemene kosten
Bijdrage Kamer van Koophandel
Drukwerk
Transactiekosten en overige bankkosten
Overige algemene kosten

2013
EUR

2014
EUR

2013
EUR

1.947
14.275
2.059
5.250

2.076
13.797
8.793
4.575

23.531

29.241

0
326
435
218

0
436
313
1.183

980

1.932

resultaat
1.501
-9.190
Opbrengsten tegenover bestedingen:
De laatste jaren zijn de "niet-geoormerkte" bestedingen hoger dan de hiervoor binnenkomende donaties. In de huidige
situatie komen wij op jaarbasis ongeveer € 2.200,- tekort. Tot nu toe hebben wij dit opgevangen uit de algemene
reserve. Maar de bodem van deze algemene reservepot is in zicht. Nieuwe donaties zijn dan ook van harte welkom.
Wij verwachten wel dat wij ook in 2015 de maandelijkse bijdrage aan Zambia van € 1.000,- kunnen doen.
Medicijnen:
Eind 2014 werd de helft van de bijdrage medicijnen (1.750 euro) voor 2015, vooruitbetaald. De rest volgt in de loop
van dit jaar.
Algemene kosten:
Mede door invoering van IBAN zijn de bankkosten per 2014 gestegen. In overige algemene kosten 2013 is de
opmaak en controle van 3 jaarrekeningen begrepen. Ingaande het verslagjaar 2013 wordt de jaarrekening intern
opgemaakt en gecontroleerd door de kascommissie.
De Nederlandse "overhead-kosten" bedroegen in 2014 ongeveer 12% van de totale bestedingen.

Gezondheidszorg Zambia
Ten tijde van de onafhankelijkheid in 1964 ging het
met de gezondheidszorg slecht in Zambia. Met name
in de ‘compounds’ bij de grote steden en op het
platteland was het droevig gesteld. De minimale
voorzieningen konden ziektes als malaria, slaapziekte
en tuberculose niet voorkomen. Het waren eigenlijk
alleen de missieposten waar de mensen enige
(medische) zorg kregen. Na de onafhankelijkheid werd
er veel geld gestoken in het opzetten van
plattelandsklinieken, districthospitaals en stadsziekenhuizen. Ook werden er verpleegstersopleidingen
gestart. Begin jaren zeventig was de situatie al
aanzienlijk verbeterd, zelfs op het platteland. Ook
vonden er grootscheepse inentingscampagnes plaats
en de meeste voorzieningen waren gratis. Na de
oliecrisis en de instorting van de koperprijs in de jaren
1973/1974 werd de gezondheidszorg onbetaalbaar
voor de zambiaanse overheid. Alles wat in tien jaar tijd
was opgebouwd, was in een klap verdwenen.
Klinieken konden de eenvoudigste zorg niet meer
aanbieden en veel artsen verdwenen naar het
buitenland. Pas onder president Chiluba werd er een
hervormingsplan opgesteld. De op zich goede plannen
zijn vooral gericht op de basisgezondheidszorg, maar
de uitvoering is nog zeer wisselend. In het algemeen
kan men zeggen dat het met de gezondheid van de
bevolking steeds slechter gesteld is. De gemiddelde
levensverwachting is verder gedaald, de kindersterfte
stijgt steeds verder en ook het aantal ondervoede
kinderen neemt schrikbarend toe. Het enige positieve
feit is dat de achteruitgang minder snel gaat dan een
aantal jaren terug.
Nivel publiceerde cijfers waarin Zambia als armste
land bovenaan stond. Maar liefst 76,9 procent van de
bevolking leeft onder de armoede grens (Human
Development Report van 2003), in 2012 publiceerde
Cordaid gegevens waarin de levensverwachting
slechts 57 jaar was en 68,5 van de inwoners van
Zambia onder de armoedegrens leeft. Prevalentie van
HIV/Aids wordt op 13,5 procent geschat (CIA Factbook
(2011). Zambia wordt als hoog risicoland gezien voor
epidemieën (zoals malaria, diarree en hepatites A) en
de ziektes die veel voorkomen bij wisselende klimaten
(zoals cholera e.a.). In 2011 werden schokkende
cijfers gepubliceerd waarin de volgende feiten werden
genoemd:
Kindersterfte: 87 per 1000,
Moedersterfte: 830 per 100.000,
Aantal vrouwen 15-19 jaar die moeder worden: 142
per 1000 ;
Aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater:
stedelijk 10%, platteland 59% ;
Aantal mensen zonder toegang tot sanitaire
voorzieningen: stedelijk 6%, platteland 40% ;

Diarree door vervuild drinkwater is de grootste
doodsoorzaak van kleine kinderen.
Een van de grootste problemen van het laatste
decennium is aids. Honderdduizenden mensen zijn
HIV-positief en tienduizenden Zambianen zijn al aan
aids gestorven. Zo’n 60% van de ziekenhuispatiënten
lijdt aan HIV/AIDS gerelateerde aandoeningen. De
verwachting is dat de situatie nog erger zal gaan
worden. Zo schat men dat er in 2015 bijna één miljoen
weeskinderen zullen zijn, en dat 20% van de bevolking
tussen 15 en 45 jaar HIV-geïnfecteerd zal zijn (Novib).
Op de missiepost van Family in Christ worden ook alle
gegevens
van
ziekte(s),
ziekenhuisbezoekers
gedurende een jaar en het aantal sterftegevallen
bijgehouden en in een jaarverslag gepresenteerd.
Hoewel deze cijfers schokkend droevig blijven is er
enige vooruitgang te zien. Het aantal bezoekers van
de polikliniek op de missie stijgt. Van 2009 (7665),
2010 (10632) in 2011 (12587); waarbij bijvoorbeeld in
2009 een kleine 1000 bezoekers getest werden op HIV
en een derde ervan positief was en behandeld kon
worden! Dank God voor de kennis, de medicatie en de
keuze om behandeling te zoeken op de missie. Het
preventieprogramma in de moeder- en kindzorg op de
missie is effectief. Het aantal sterftegevallen (in de
kliniek) lijkt licht te verminderen. Maar daarvan is nog
een groot aantal de doodsoorzaak HIV/Aids (een
vierde) en een fors aantal (meer dan een vierde) aan
Diarrhoeal diseases (diarree) en longontsteking,
waarvan, schrik niet, in 2009 bijvoorbeeld 8 kinderen
onder de 5 jaar. Heftige cijfers voor in Nederland goed
behandelbare ziektes. Op de missie wordt al lang
gewerkt aan preventie en voorlichting, op scholen en
bij de mensen thuis. Om infecties e.d., dus ziekten en
sterfte, te voorkomen. We bidden voor effect
aangezien deze cijfers schokkend blijven. Bidt u mee?
Carla Aantjes

Reis naar Zambia
Als je kort moet vertellen wat je hebt beleefd in
Zambia, tja, dat is natuurlijk onmogelijk! Wat was Wim
dankbaar dat hij, na een hartklepoperatie in maart,
deze reis kon maken. Hij heeft een paar keer gepreekt
en bijbelstudies kunnen geven, voorafgegaan door een
bijbelse film. En dan de interkerkelijke ontmoeting met
de kerkleiders uit de buurt. Samen nadenken over wat
de bijbel zegt over leiderschap…
Marleen en Rebecca hebben veel geholpen in het
ziekenhuis en de apotheek. Marleen heeft een aantal
mensen gefilmd met echte Hollandse klompen. En de
vrouwenkring zat stil te luisteren toen Jenny een
Bijbelstudie gaf over Psalm 23. Als je daar dan ook
nog een bijpassend (loom)armbandje bij kunt maken,

wil iedereen graag meedoen. Trouwens, de kinderen
waren ook verzot op zulke armbandjes. Wat hebben
we genoten van hun blije gezichtjes bij de spelletjes,
bij het knutselen op school. We hebben gehobbeld
over de zanderige dirtroad. We hebben gecrosst door
Lusaka. De Victoriawatervallen en het Chobepark in
Botswana bewonderd. Geslapen in een bushcamp.
Wat ons het meest is bijgebleven is toch (weer) de
dankbaarheid en de vriendelijkheid van veel mensen.
Ook al hebben ze in onze ogen niet veel. De overgave
waarmee ze zingen in de diensten, maar ook in de
auto. De gemeente van Christus is hier. Ook al staat
het dak van de kerk op instorten, zoals in Nandaluba.
Maar we hebben Bep bij al deze dingen gemist. Met
haar droge humor en praktische liefdevolle aanpak op
school. Op de dag dat de maquettes werden
opgehangen, voelden we dat ze ook hier een grote
lege plek heeft achtergelaten.
We zijn weer naar huis gegaan, met een koffer vol
herinneringen. Wout, bedankt dat je ons op sleeptouw
wilde nemen!
Wim en Jenny Bevelander
Marleen Bevelander
Rebecca Tijhof

Bijbels voor Zambia
De FCMH kreeg diverse giften voor het verspreiden
van bijbels aan kerken rond de Missie. Tijdens het
bezoek in juli 2015 zijn, in overleg met pastor Bbuna,
bijbels gekocht en uitgedeeld. Het gaat om bijbels in
de Tonga en de Engelse taal. Rond de missie wordt
hoofdzakelijk Tonga gesproken. In totaal zijn er 118
Bijbels uitgedeeld aan 10 kerken van verschillende
denominatie, t.w. Leger des Heils, Rooms Katholiek,
Zevendedagsadventisten, Nieuw Apostolisch en
kerken die direct gerelateerd zijn aan de kerk van de
missie. Onderstaand leest u een deel van het verslag
zoals opgeschreven toen we de fam. Bevelander weer
terug brachten naar het vliegveld en we vooraf nog
even een kerk bezochten om bijbels uit te delen.

Zaterdag 19 juli, om half één zijn we klaar om te
vertrekken. Vanmiddag staat er, op weg naar Lusaka,
nog een bezoek aan de kerk van Nandaluba in de
planning. Dit is een kerkje waar de missiekerk
contacten mee onderhoudt. We willen daar bijbels
gaan brengen. Bij een eerder bezoek aan Lusaka
hebben we onderweg leden van die kerk ingeseind dat
we vandaag langs komen. We zijn dan ook benieuwd
hoe dat is overgekomen en of er mensen zijn. Als we
aankomen, blijkt dat we niet worden beschaamd. Het
kerkje zit vol met netjes uitgedoste kinderen en
ouderen. Buiten klinkt ter verwelkoming vol passie het
gezang met drumbegeleiding ons tegemoet. Dat zijn
momenten dat ik een brok in mijn keel krijg. We
worden welkom geheten door de voorganger en we
mogen ons om de beurt voorstellen. Daarna

overhandigen we de bijbels en zangboekjes en gaan
we weer zingen, waarna ds. Bevelander voor de vuist
weg een preek houdt. Prachtige momenten zijn dit, we
genieten volop. Het kerkje zelf ziet er niet uit, een deel
van het dak ontbreekt en het geheel staat op instorten,
maar toch is hier een gemeente die Gods kerk hier op
aarde probeert te zijn. Na de dienst onder gezang naar
buiten voor het handengeven ritueel.

Natuurlijk betalen we zelf ook een flink deel, we gaan
er tenslotte ook nog een weekje op vakantie en daar
hoeft echt niemand aan bij te dragen. Maar een beetje
hulp voor de reis naar Zambia en het verblijf op de
missie zouden we heel erg waarderen.

De kerken zijn dankbaar voor de bijbels en namens
hen zeggen wij u hartelijk dank. Ondanks deze gift zijn
er weinig bijbels in de kerken aanwezig. Soms is er
maar één, alleen voor de voorganger.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Wout Kleine.

Jongelui naar Zambia

U kunt de ontwikkelingen en voortgang van de acties
volgen op de facebookpagina van de Family in Christ
Mission Holland.

Lege flessenACTIE
U kunt bijdragen aan de actie door ons lege flessen te
geven voor het statiegeld. Wij komen dan bij u langs
om de lege statiegeldflessen op te halen. We kunnen
eventueel ook direct andere lege flessen, waar geen
statiegeld op zit, meenemen en voor u weggooien.

Vijf jaar na het laatste jongerenbezoek zijn er opnieuw
plannen om met een groep jongeren onder leiding van
Adri Hartkoorn en Wout Kleine naar Zambia te gaan.
De deelnemende jongeren aan deze reis zijn:
Cornelis Hartkoorn, Renske de Jong???, Anouk den
Braanker, Eline Molle (uit Papendrecht), Jasper Borsje
en Pieter Hartkoorn. Jasper en Pieter zijn 2010 ook in
Zambia geweest. Aansluitend op het verblijf op de
missie willen we nog een reis maken naar het zuiden
van Zambia om o.a. de Victoriawatervallen te zien en
een safari te ‘doen’.
Wat gaan we doen op de missiepost
Deze keer willen we ook weer echt van waarde
kunnen zijn voor de missiepost. Daarom gaan we o.a.
helpen om het dak van een van de ziekenzalen te
vervangen. Verder zullen we ook weer allerlei sporten spelactiviteiten voor de jongelui gaan organiseren,
computerlessen geven, helpen op de kleuterschool,
etc.
De kosten en sponsoring
De kosten voor de materialen voor het vervangen van
het dak van de ziekenzaal zijn geraamd op € 1.000.
Dit geld willen we in ieder geval proberen door
sponsoracties bij elkaar te krijgen. De eerste actie
loopt inmiddels al. We halen lege flessen op voor
statiegeld. De eerste ophaalronde is in ieder geval al
heel succesvol geweest. Tijdens de meimarkt zullen
we op het Scheldeplein nog een aantal andere
activiteiten organiseren, zoals autowassen en een
sponsorloop.
Naast het bovengenoemde willen we ook proberen om
een deel van de kosten van de reis en het verblijf op
de missie gesponsord te krijgen. De hele reis en het
verblijf kosten in totaal ongeveer €2.000,00 per
persoon en dat is best veel voor ons, we hebben nog
geen van allen een baan. Daarom willen we ook
mensen oproepen om ons ook hiervoor te sponsoren.

In de Ichthuskerk hangen posters op en op de tafel in
de hal van de kerk ligt een intekenlijst waar u zich kunt
opgeven. Ook op de faceboekpagina van de FCMH
kunt u zich opgeven.
Wij hopen dat u onze actie wilt steunen en bedanken u
alvast voor uw hulp!
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