Financiën
Voor haar inkomsten is de missie afhankelijk van:









De bijdragen van de Zambiaanse overheid, met
name in de vorm van salarissen voor verplegend
personeel;
De structurele hulp van de FCMH;
De opbrengsten uit de verkoop van zelf
gekweekte groenten en een klein winkeltje op het
missie terrein;
De inkomsten uit de maismolen waar de lokale
bevolking haar mais laat malen;
De projectmatige hulp van organisaties als
bijvoorbeeld de Zambiaanse overheid, de Wilde
Ganzen en andere organisaties voor
ontwikkelingshulp;
De berekening van een ziektekostenpremie aan
alle gezinnen in het werkgebied van de missie.

In Zambia moeten baby’s ook naar
het consultatiebureau, maar het
ontbreekt er vaak aan instrumenten
In Zambia moeten kinderen ook
gewoon naar school, maar er zijn
vaak geen schoolgebouwen
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Family in Christ Mission Holland
Organisatie
De Family in Christ Mission Holland (FCMH) is een stichting
die is opgericht in 1993 met als doel de Family in Christ
Mission (FCM) in Zambia op allerlei manieren zoveel
mogelijk te ondersteunen.
De stichting wordt bestuurd door een aantal enthousiaste
vrijwilligers met een sterke verbondenheid met de
werkzaamheden in Zambia. Veel van hen zijn bewogen
geraakt met het werk van de stichting door een persoonlijke
ervaring in Zambia of via een ander met zo’n ervaring.
Het bestuur laat zich regelmatig adviseren door mensen van
“buiten”. Hierbij moet u denken aan mensen uit het
bedrijfsleven, ziekenhuizen en kerkelijke kringen.

Ontstaan van FCMH (Nederland)
In 1989 zijn Jacolien en Adri Hartkoorn op huwelijksreis
liftend door Afrika getrokken. In Zambia kregen zij een lift
aangeboden van de heer Pookie Evans, de oprichter van de
FCM. Na kennis te hebben gemaakt met het werk van
Pookie zijn zij vanuit Nederland dit werk gaan
ondersteunen.
De activiteiten van de FCMH bestaan uit:







Het zoveel mogelijk bekend maken van het werk van
de FCM in Zambia;
Het benaderen van allerlei hulporganisaties voor
(projectmatige) steun;
Het genereren van geld om lopende kosten in
Zambia zoveel mogelijk te dekken d.m.v. het
zogenaamde beddenadoptieprogramma;
Assistentie bij het besturen van het werk in Zambia,
door bijvoorbeeld het zoeken naar personele
ondersteuning.
Het jaarlijks financieren van extra medicijnen voor de
kliniek.

Family in Christ Mission helpt.

Family in Christ Mission Holland

Projecten

Diverse hulporganisaties hebben ons werk
ondersteund waaronder:





Wilde Ganzen





Florie bouwonderneming Nieuwegein

Simavi
Nationaal comité voor duurzame ontwikkeling
en samenwerking (NCDO)
TearFund
Ook krijgt de stichting regelmatig een
financiële bijdrage van kerken en scholen.

Ontstaan van FCM (Zambia)
Deze organisatie is in 1987 ontstaan uit particulier initiatief
van de inmiddels overleden heer Pookie Evans. Hij wist zich
geroepen door God om het Evangelie te gaan verkondigen
in zijn geboortestreek in Zambia. De beste manier om het
Evangelie te verkondigen bleek door er handen en voeten
aan te geven. Concreet kwam dat neer op het opzetten van
een basisvoorziening voor medische hulp in de vorm van
een kliniek. De hulp wordt geboden in het gebied waar de
Tongastam is gevestigd op het platte land in de omgeving
van Mazabuka.
Activiteiten
De activiteiten van de missie zijn te verdelen in:


Beddenadoptie
Verder fungeert sinds 1993 het beddenadoptieprogramma. Inmiddels hebben we ongeveer 130
donateurs, zowel particulieren als bedrijven. Hiermee
ontvangt de stichting momenteel maandelijks ca.
€ 1100.

Mbaya Musuma kliniek, de hoofdactiviteit.

 poliklinische hulp voor ruim 15.000 -20.000 mensen
per jaar;

 opname in de kliniek met ca. 70 bedden, voor
ongeveer 3500 mensen per jaar;

 bestrijding, onderzoek en voorlichting op het gebied
van HIV/Aids;

 consultatiebureau: voorlichting en zorg m.b.t. voeding,
Hoog rendement
Doordat de FCMH een kleine organisatie is met lage
kosten is het voor de stichting mogelijk om meer dan
90 % van het geld daadwerkelijk in Zambia te
investeren.




In Zambia moet men ook naar
de dokter, maar er is vaak geen
ziekenhuis in de buurt



hygiëne en gezondheid.





Opvang van weeskinderen.
Bieden van onderwijs, in de vorm van een kleuterschool
op het terrein van de missie.
Het organiseren van kerkdiensten op het missieterrein
en evangelisatie aktiviteiten in de omgeving.
Het ondersteunen van de nabijgelegen basisschool in
de vorm van renovatie en nieuwbouw van klaslokalen
en huizen voor personeel.
Ontwikkelen van plannen voor gebiedsontwikkeling o.a.
een betere watervoorziening en bereikbaarheid in de
omgeving van de missie

Organisatie
Voor al deze activiteiten zijn ca. 50 personeelsleden in
dienst, inclusief het verplegende personeel waarvan 13 door
de FCMH worden betaald en de rest in overheidsdienst is.
Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door Mr. Kamsime
Ng’uni, en 4 leidinggevenden vanuit het personeel.
Zij worden aangestuurd en ondersteund door de raad van
bestuur in Zambia.

