
Beste donateurs,

In deze nieuwsbrief krijgt u een update over een aantal 

door het Badeloch Fonds gesponsorde studenten. Vanwege 

corona zien hun levens er anders uit dan ze wellicht 

hadden gedacht toen ze aan hun studie begonnen, maar 

toch lukt het de meesten van hen door te studeren en 

mooie resultaten te behalen. Verder vindt u bij deze brief 

ook het verkorte jaarverslag van 2020. De uitgebreide 

versie kunt u downloaden op www.badelochfonds.nl. 

Veel leesplezier!

NIEUWSBRIEFNummer 26
Mei 2021

1

Zambia: Helen – Opleiding: Inspecteur Milieuhygiëne
Helen is onlangs begonnen 

met haar studie in Lusaka, 

Zambia. Op ons verzoek heeft 

ze een kort berichtje 

geschreven over haar eerste 

impressies van haar studie 

en het leven in Lusaka. Ze 

schreef (vertaald uit het 

Engels):

Ten eerste wil ik u graag 

bedanken voor de steun die u 

mij geeft. Ik ben u heel 

dankbaar! Ik doe de opleiding 

tot inspecteur milieuhygiëne. 

Als inspecteur milieuhygiëne 

zal ik gaan werken met het milieu. Neem als voorbeeld de 

huidige pandemie: Een inspecteur milieuhygiëne moet 

voorzorgsmaatregelen opstellen om zoiets te voorkomen. 

Maar ik kan later bijvoorbeeld ook door een boer gevraagd 

worden om de dieren op de boerderij te inspecteren, de 

gewassen, etc... Ik kan voor de gemeente gaan werken om 

de volksgezondheid te controleren, of ik kan in winkels 

gaan controleren of de producten die zij verkopen niet over 

de datum zijn, en als het nodig is kan ik de winkel laten 

sluiten. Een inspecteur milieuhygiëne kan bijna overal 

werken! Er is op dit moment veel vraag naar, want er zijn 

verschillende ziektes die van tijd tot tijd de kop opsteken.

Het leven in Lusaka is interessant, hoewel de 

economische situatie erg slecht is en ik soms 

wel moeite heb alles te managen. Maar ik vind 

mijn opleiding erg leuk en bij tentamens haal ik 

soms het hoogste cijfer van de klas. Dat maakt 

mij als student erg blij, en ik weet dat het u 

ook trots op mij maakt. Alleen wiskunde vind ik 

lastig, maar ik doe erg mijn best om daar ook 

beter in te worden (alle andere vakken gaan 

heel goed). Het leven in het studentenpension 

India:  Vishnavi – Opleiding: Middelbare school 
De afgelopen tijd zien we in het nieuws veel 

verschrikkelijke verhalen over de situatie met corona in 

India: uitpuilende ziekenhuizen, tekorten aan medicijnen en 

zuurstof, en veel mensen die overlijden. We maakten ons 

dan ook zorgen over het kindertehuis van mevrouw 

Gathram, waar we op dit moment Vishnavi sponsoren, en 

eerder ook Divya hebben gesponsord. Mevrouw Gathram 

schreef: De scholen zijn gesloten. Privéscholen verzorgen 

online lessen en de leerlingen proberen die thuis via 

internet te volgen. Alle kinderen in het kindertehuis moeten 

op de computer hun lessen volgen. Maar er zijn hier in 

Andhrapradesh elke dag bijna 15.000 coronagevallen. Er is 

tekort aan zuurstof. In het begin stelde de regering gratis 

vaccins ter beschikking, maar dat is gestopt. Er zijn nu 

geen vaccins meer. We zijn erg bang om buiten te komen. 

Bid alstublieft voor ons en de kinderen! Hartelijk dank voor 

uw steun aan Vishnavi. Zij volgt ook online lessen en het 

gaat goed met haar. We bidden en danken dagelijks voor u.

De kinderen in het kindertehuis bidden voor het eten.

Helen



Oeganda: Isaac - Opleiding: Art & Design
We ontvingen enkele foto's van Isaac uit Oeganda, die de bachelor Art & 

Design volgt. Hierop is allerlei werk te zien wat hij op school heeft 

gemaakt: tekenen, pottenbakken en batik stoffen ontwerpen. Hij heeft veel 

online les vanwege corona, maar heeft toch ook mooie dingen gemaakt. 
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is leuk en het maakt me zelfstandiger. In het 

begin vond ik het moeilijk om vrienden te maken, 

omdat ik me in hun interesses moest verdiepen, 

zodat ik vrienden kon vinden die mij in de 

toekomst verder zouden kunnen helpen. Maar nu 

heb ik veel vrienden met wie ik samen studeer. 

Dat helpt echt, vooral als we voor examens 

studeren. Mijn eerste dag op school was niet 

makkelijk, maar mijn vrienden hebben me 

geholpen om alles te leren kennen. Dank u wel 

voor alles!

Zambia:  Joyce – Opleiding: Verpleegkunde 
Joyce studeerde van 2014 tot 2017 verpleegkunde 

in Zambia. Ze kwam uit een kindertehuis, en 

zorgde daar al vaker voor de jongere kinderen. Nu 

werkt ze als verpleegkundige in een ziekenhuis in 

Lusaka, op de afdeling waar vrouwen na een 

keizersnede worden verzorgd. Ze heeft nu ook zelf 

een baby, maar ondanks dat is ze aan het werk. 

Het gaat heel goed met haar. Maar sinds de 

coronapandemie is het in het ziekenhuis niet 

makkelijk geweest. Soms is er tekort aan maskers 

en andere beschermingsmiddelen. Gelukkig gaat 

het aantal coronapatiënten omlaag, en Joyce kijkt 

uit naar de dag dat er geen corona meer is in 

Zambia.

We hebben een aantal studenten gevraagd drie vragen te beantwoorden, zodat u hen en hun 

motivatie wat beter leert kennen. In deze brief leest u de antwoorden van Rivo uit Indonesië. Hij 

studeert Theologie. In de volgende brief zijn weer andere studenten aan de beurt. 

Waar droom je van?

Mijn familie heeft het altijd goed gehad voor mijn vader overleed, en ik droomde ervan iemand te 

worden die de status van mijn gezin kon verbeteren en meer zou kunnen verdienen. Niet dat ik 

iemand ben die gek is op geld, ik begrijp dat geld niet alles is, maar om verder te leven hebben 

we geld nodig. Dit moedigt me aan om iemand te worden die mijn gezin goed kan onderhouden en 

vrij van schulden kan zijn.

Wat motiveert jou in je studie?

Afgezien van mijn eigen verlangens, gebruik ik altijd mijn familie als motivatie om mijn 

universitaire studie voort te zetten. Ik wil mijn familie niet teleurstellen maar dat ze trots op mijn prestaties zijn.

Wie is voor jou een voorbeeld?

Ik heb altijd geweldige en prestigieuze mensen als rolmodellen neergezet, ik hoop dat hun levensverhalen een leidraad voor mij 

kunnen zijn om succes te behalen. Ik probeer altijd de goede waarden van hen over   te nemen, bijvoorbeeld de dankbaarheid van

Nick Vujicic (een evangelist), de volharding en het harde werk van J. K. Rowling en de manier waarop Colonel Sanders (de oprichter 

van Kentucky Fried Chicken) het bedrijf opbouwt.
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