Beste donateurs,

december 2021

Voor u ligt onze eindejaarsnieuwsbrief 2021. Gelukkig hebben veel van ‘onze’ studenten ondanks corona toch door
kunnen studeren. We hebben onlangs ook weer enkele nieuwe studenten voor sponsoring geaccepteerd, o.a. in Congo,
de Dominicaanse Republiek, Tsjaad en Oeganda. In deze nieuwsbrief leest u over een paar van hen. Veel leesplezier
toegewenst en alvast een gezegende Kerst en een fijne jaarwisseling!

MALAWI - MARTHA
Eind oktober kregen we een berichtje van Nederlanders in Malawi. Ze hadden via Rianne, een
van de deelnemers in het Badeloch Fonds, gehoord over het Badeloch Fonds en nu riepen ze
onze hulp in voor Martha, de dochter van hun hulp in de huishouding.
Martha is afgelopen jaar begonnen met de 4-jarige opleiding communicatie. In Malawi kun je een beurs
krijgen van de overheid. Maar er is simpelweg niet genoeg geld om iedereen een beurs te geven. Er
wordt dus om geloot. Martha’s ouders hebben het niet breed: haar moeder heeft twee à drie ochtenden
per week werk in de huishouding en haar vader heeft vanwege slechte werkomstandigheden bij een
bedrijf waar hij werkte een ernstige longaandoening opgelopen. Daardoor kan hij nu niet meer werken.
En er zijn nog vier jongere kinderen in het gezin. Om het eerste semester van Martha’s studie te
kunnen bekostigen, heeft de familie hun motorfiets verkocht. Zo kon Martha beginnen aan haar
opleiding, in de hoop het volgende semester wel een beurs te kunnen krijgen. Maar het zat helaas niet mee. Vanwege corona
heeft Martha het hele semester online lessen moeten volgen en mede daarom waren haar cijfers niet heel goed. Ze heeft één
vak niet gehaald en moeten herkansen, maar het resultaat daarvan is nog niet bekend. Gelukkig mag ze wel aan het tweede
semester beginnen. Alleen… het geld is op. Martha heeft weer geen beurs gekregen en de familie heeft niks meer wat ze
zouden kunnen verkopen. Zonder hulp zou Martha dus moeten stoppen met haar studie en is haar familie het geld van het
eerste semester gewoon kwijt.
De vraag was dus of het Badeloch Fonds haar - met spoed, want het tweede semester moest al een week later betaald
worden - voor de rest van haar studie kon ondersteunen.
Normaal gesproken worden nieuwe aanvragen eerst in een vergadering
besproken voordat we daar als bestuur en deelnemers een beslissing over
nemen. Maar in dit geval zou dat dus te laat zijn. Daarom hebben we via de
mail onze voors en tegens gedeeld. Daar kwam uit dat we nog wel budget
hadden om Martha te helpen. Er
waren echter ook twijfels vanwege
haar matige cijfers.Maar aangezien
ze het hele eerste semester
online les heeft gehad, wilden we
haar het voordeel van de twijfel
geven. We hebben besloten
haar in eerste instantie te
sponsoren voor het tweede
semester, waarin ze moet
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laten zien dat ze de studie aan kan. Als ze goede cijfers
haalt, zullen we ook de resterende drie jaar sponsoren.
Gelukkig waren Rianne’s kennissen bereid haar
contactpersoon te worden en het collegegeld voor het
tweede semester voor te schieten zodat Martha door kan
gaan met haar studie communicatie.

TSJAAD - KHADIDJA
Geeske Zijp is
contactpersoon
voor
het
Badeloch Fonds
in Tsjaad. Ze
schrijft ons het
volgende.
Khadidja is een
jonge vrouw van
22 jaar. Ze heeft
met hulp van het
Badeloch Fonds
onlangs het 2e
jaar van haar
opleiding
tot
Khadidja
verloskundige
afgemaakt en loopt nu stage in Bitkine, een uur reizen van
Mongo, waar haar familie woont. Khadidja is een rustige,
gemotiveerde vrouw die haar moeder graag wil helpen om
ook haar jongere broertjes en zusjes een opleiding te kunnen
geven.
Haar vader is een paar jaar geleden overleden aan diabetes.
Hij was al gehandicapt en liep met krukken nadat zijn been
geamputeerd moest worden door een ‘simpele’ val; diabetes
had zijn leven verpest.
Na de dood van haar vader zorgde Khadidja’s oom voor de
weduwe en haar kinderen. Maar helaas is hij een half jaar
geleden ook overleden. Op dat moment leerde ik Khadidja
kennen: Wanhopig, met de tranen op haar gezicht omdat er
niemand meer was die haar kon helpen haar opleiding te
volgen.
Wat indruk op mij maakte, was dat ze ondanks haar verdriet
en wanhoop toch vastberaden was haar studie te vervolgen
zodat ze later met een baan haar moeder en de rest van het
gezin kan helpen.
Nu ze het tweede jaar van haar opleiding heeft kunnen
afronden, is ze een stuk zelfverzekerder geworden. Ze belt
me af en toe op, gewoon om ‘hallo’ te zeggen. Iets wat ze
hiervoor niet deed en wat voor mij een teken is van haar

groeiende zelfvertrouwen.
Ze hoopt ook het derde jaar van haar opleiding met hulp van
het Badeloch Fonds te kunnen afronden. Ik weet zeker dat ze
daarna een fantastische, meelevende verloskundige zal zijn
voor vrouwen tijdens en voorafgaand aan hun bevalling.
Geeske Zijp
Geeske is contactpersoon voor het Badeloch Fonds in
Tsjaad. Op dit moment studeren er naast Khadidja nog twee
andere studenten in Tsjaad, dankzij uw steun!

VERPLEEGKUNDE OPLEIDING IN SENEGAL
Johan Velema is deelnemer in het Badeloch Fonds en al sinds
de oprichting in 1987 bij het Fonds betrokken. Vanwege zijn
werk voor de CAMA Zending is hij zes maanden per jaar in
Senegal waar hij adviseert en meedenkt met christenen die
willen bijdragen aan verbetering van de lokale
gezondheidszorg. Hij geeft hieronder een inkijkje in zijn werk.
Drie jaar lang hadden we erover gepraat, visie gedeeld,
plannen gemaakt, details besproken… Toen, in juni van het
afgelopen jaar, zat ik om de tafel met twee lokale artsen. Er
kwamen dingen bij elkaar en we besloten dat nu het moment
was om er echt voor te gaan. Het doel: het opstarten van
een opleiding voor verpleegkundigen en verloskundigen met
een evangelisch-christelijke signatuur.
Door heel Senegal zijn er ongeveer 25 gezondheidscentra die
zijn opgezet door zendelingen en lokale kerken. Deze centra
willen graag zorg leveren die oog
heeft voor de hele mens. We
zijn niet alleen maar een
lichaam dat soms even
niet goed functioneert.
We zijn ook mensen
met
emoties,
levensvragen en niet te
vergeten, familie. Juist
hier in Afrika is elk
medisch probleem ook
een
sociaal
en
geestelijk probleem.
Daarom is het belangrijk dat werkers in de zorg vanuit een
holistische visie hun patiënten tegemoet kunnen treden. Dat
wil deze nieuwe opleiding haar studenten meegeven.
Sinds juni is er veel gebeurd. Er is een staf gevormd, een
onderwijsprogramma ontworpen, een gebouw gehuurd. Op dit

moment is er nog één goedkeuring nodig om te kunnen
beginnen. Dan kunnen we studenten in drie jaar opleiden tot
verpleegkundigen en verloskundigen met een door de
overheid erkend diploma. Het Badeloch Fonds heeft beurzen
toegekend aan een viertal studenten die aan deze opleiding
willen beginnen. De verwachting is dat ze per 1 januari 2022
kunnen beginnen. Uw giften helpen om deze droom
werkelijkheid te maken.

CHINA - TING TING
Cui Ting Yang is een vrouw
van 21 jaar die in een weeshuis
in China is opgegroeid aan de
grens met Myanmar. Ze wordt
meestal Ting Ting genoemd en
volgt sinds september 2019
met hulp van het Badeloch
Fonds de 4-jarige opleiding
Binnenhuisarchitectuur aan de
universiteit van Kunming. Dat
gaat heel goed en ze haalt
prima resultaten. We hebben
Ting Ting
aan Ting Ting drie vragen
gesteld via onze contactpersoon Chris Mak die haar
antwoorden ook in het Nederlands vertaald heeft.
1. Wat is jouw droom?
Ik zou heel graag fotograaf willen worden. Nu zit ik op een
universiteit waar ik binnenhuisarchitectuur studeer. Dat komt
omdat je in het Chinese leersysteem niet zomaar kunt kiezen
naar welke universiteit je gaat. Dat hangt af van je eindcijfers
op de middelbare school, en van de universiteit die je
aanneemt naar aanleiding van je cijfers. Daar kan je dan
kiezen wat je gaat studeren. En binnenhuisarchitect was
hetgeen waarvan ik vond dat dat het dichtst bij mijn droom
komt wat op mijn universiteit o.a. onderwezen wordt.
2. Wat motiveert je voor je studie?
Ik haal mijn motivatie en kracht uit de mensen die in liefde
om mij heen staan. Onder andere de mensen die mij
opgenomen en begeleid hebben in het weeshuis waar ik
woon, de mensen van het Badeloch Fonds en anderen die
door de tijd heen mij liefde gegeven hebben. Als christen
haal ik ook kracht uit mijn geloof in God.

3. Wie is voor jou een
voorbeeld en waarom?
Ik kan zo twee mensen noemen. De
eerste is een medestudent die op
dezelfde
afdeling
van
het
studentenhuis woont als ik. We zitten
niet in dezelfde klas maar we gaan
wel veel met elkaar om. Zij is zo
gefocust op haar studie en werkt zo hard dat zij voor mij
echt een voorbeeld is. De andere persoon die ik kan noemen
is een man die mij tijdens een stage begeleid heeft. Hij doet
het werk wat ik nu aan het leren ben en doet dat zo goed en
met zoveel plezier dat ik daar echt van onder de indruk ben.
Ik wil tot slot de vrijwilligers van het Badeloch Fonds hartelijk
bedanken voor alle steun die ik van jullie krijg.

KINDERTEHUIS IN INDIA
In Andhra Pradesh, India, staat het kindertehuis van mevrouw
Gathram. Eén van de kinderen van het tehuis, Vishnavi, kan
dankzij de steun van het Badeloch Fonds naar de middelbare
school. De andere kinderen gaan trouwens ook naar school,
maar hebben andere sponsoren. Over Vishnavi heeft al eens
een stukje in de nieuwsbrief gestaan, maar dit jaar ontvingen
we ook het jaarverslag van het kindertehuis, met een
heleboel foto's. In het jaarverslag vertelt mevrouw Gathram
over hoe de kinderen in het tehuis zijn gekomen en hoe het
er daar dagelijks aan toe gaat.
In India is veel armoede, daarom kunnen ouders soms niet
voor hun kinderen zorgen en worden ze op straat
achtergelaten. Daar komt nog bij dat meisjes vaak ongewenst
zijn. Ouders hebben liever een zoon, daarom worden meisjes
vaker aan hun lot overgelaten. Veel van de kinderen in het
tehuis zijn op straat of bij een treinstation gevonden, waar ze
bedelden of misbruikt werden. Mevrouw Gathram heeft hen in
haar tehuis opgenomen alsof het haar eigen kinderen zijn.
Elke ochtend krijgen de kinderen een gezond ontbijt voordat
ze naar school gaan. 's Middags en 's avonds krijgen
ze rijst met verschillende groentecurry's en in het
weekend curry met kip of schapenvlees. Als ze uit
school komen, krijgen ze fruit. 's Avonds en in het
weekend is er tijd om te spelen en klusjes te doen,
zoals de was en in bad gaan.
Als een van de kinderen jarig is, wordt dat gevierd

met taart en nieuwe kleren voor de jarige. Ook vieren ze
samen feesten zoals Kerst, Pasen en verschillende Indiase
feesten.
Op dit moment zijn er 35 kinderen in de leeftijd van zes tot
zestien jaar. Het kindertehuis zorgt voor
onderdak, gezond eten, onderwijs, kleding,
medische zorg, vrijetijdsbesteding en liefde.
Kortom, alles wat de kinderen nodig hebben.
De vrijwilligers van het kindertehuis helpen ook
in de buurt. Ze gaan in gesprek met ouders
wiens kinderen moeten werken in fabrieken. Ze
proberen hen over te halen hun kinderen naar
school te laten gaan, in plaats van te laten
werken.
Eén keer per week verzorgen ze een maaltijd voor (vaak
oudere) daklozen uit de buurt en soms delen ze beddengoed
en kleding uit. Ze zouden ook graag een tehuis voor ouderen
willen starten, maar daar is op dit moment nog niet genoeg
geld voor.
Mevrouw Gathram vangt in het kindertehuis zowel jongens als
meisjes op. Maar door een wetswijziging is dat niet meer
toegestaan: jongens en meisjes mogen niet meer onder
hetzelfde dak slapen. Daarom hebben ze een ander huis
gehuurd waar de jongens kunnen slapen. Overdag komen zij
dan ook naar het kindertehuis omdat er in het huurhuis geen
water en andere faciliteiten zijn. Dit is een tijdelijke oplossing,

maar de eigenaars van het huurhuis wil dat ze daar weggaan.
Ze vinden dat de kinderen teveel lawaai maken en dat de
toilettank te snel vol raakt. Daarom is mevrouw Gathram hard
opzoek naar een andere oplossing.

Vishnavi studeert thuis via online lessen

KERSTGIFT
Veel jongens en meisjes in ontwikkelingslanden willen niets
liever dan een opleiding volgen om daarmee hun familie en
hun land aan een beter bestaan te helpen. Helaas is daar
vaak geen geld voor. Het Badeloch Fonds helpt momenteel
zo’n 40 jongeren in verschillende landen om hun droom te
realiseren. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar
voor de betreffende jongeren maakt het een wereld van
verschil!
Binnenkort is het Kerst, een goed moment om u af te vragen
of u misschien iets voor een ander kunt
betekenen. Een gift aan het Badeloch
Fonds is niet zomaar een gift, het is een
investering in een betere toekomst voor
jonge mensen en hun familie. Helpt u
mee? En wilt u ook anderen in uw
omgeving vragen om mee te helpen?
Elke bijdrage is welkom en wordt goed
besteed!
Bankrekening NL28 INGB 0000 3262 12
t.n.v. Stichting Badeloch Fonds.

De afgelopen tijd waren de scholen gesloten vanwege corona. Mevrouw Gathram heeft de
kinderen thuis lesgegeven met behulp van online lessen.
Tip: Kunt u niet wachten op onze nieuwsbrief die maar 2x per jaar uitkomt? Volg ons dan op Facebook of
lees de nieuwsberichtjes op onze website. Dan bent u meteen op de hoogte van het nieuws over 'onze'
studenten.
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