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Aan het einde van het jaar is het goed om terug  te kijken naar wat de Elisanna Stichting het 

afgelopen jaar heeft bereikt. 

NIEUWBOUW 

Het jaar 2011 stond in het teken van de bouw van het nieuwe weeshuis dat in de loop van 2012 

gereed zal zijn. Op deze foto is te zien hoe ver de nieuwbouw per eind 2011 gevorderd was, het 

gehele dak zit er op en momenteel wordt er gewerkt aan de binnenmuren. 

 

 

 

Door de vele giften die we mochten ontvangen konden we dit huis verder opbouwen tot wat het nu 

is. In 2012 worden nieuwe acties gestart om voldoende geld op te halen zodat dit nieuwe huis 

afgemaakt en ingericht kan worden. 

REIS ELIAN EN GEERTJE 

In 2011 verbleven Elian Hoving en Geertje van Limpt vier weken bij Shern en Tabitha en hielpen mee 

aan de bouw van het nieuwe weeshuis. Op de website www.elisanna.com staan foto’s en 

filmmateriaal van hun verblijf in Mazabuka. Deze foto’s en films geven een enorm goed beeld van de 

stand van zaken van de bouw van het nieuwe weeshuis. Tijdens hun verblijf hielden Elian en Geertje 

een weblog bij op www.eliangeertje.reislogger.nl. Op dat weblog schreven zij ook berichten over de 

voorbereidingen van hun reis en de fondsen die ze, samen met familie en vrienden, ophaalden om 

http://www.elisanna.com/
http://www.eliangeertje.reislogger.nl/


mee te nemen naar Zambia. Zij haalden in deze voorbereidende fase ruim € 8.000 op welk bedrag ze 

besteedden in Zambia zelf met de aankoop van onder andere bouwmaterialen. 

FONDSENWERVING 

Ook in 2011 hebben diverse particulieren, bedrijven en instellingen hun betrokkenheid bij het werk 

van de Elisanna Childcare Foundation getoond door het doen van een gift aan de stichting.  

Heel bijzonder was de actie van de kinderen van basisschool de Zuidwester in Volendam. In de weken 

voorafgaand aan de kerstvakantie haalden zij een kerstgift op van € 730 dat inmiddels volledig ten 

goede is gekomen aan de bouw van het nieuwe weeshuis. Veel dank voor deze inzet, super dat de 

kinderen van Volendam op deze wijze hun steentje bijdragen aan het verbeteren van de 

levensomstandigheden van de kinderen van hun eigen leeftijd in Zambia. Deze dankzegging mede 

namens Shern, die in het jaar 2008 de Zuidwester nog bezocht (zie de fotogalerij website: reis Shern 

2008), veel dank voor deze inzet.  

Ook bijzondere was de actie van Hidde Stoffels, leerling van groep 7 van basisschool de Zevensprong 

in Amsterdam. Hij organiseerde een sponsorloop voor de hele school en haalde daarmee € 933 op.  

Mooi om te zien dat Hidde op deze wijze zijn hele school wijst op het werk in Zambia. 

Verder kozen een aantal bedrijven er voor dit jaar geen kerstkaarten te sturen en het bedrag dat 

hieraan uitgegeven zou worden te schenken aan onze stichting. 

PLANNEN VOOR 2012 

De plannen voor 2012 betreffen naast het verder afbouwen en inrichten van het nieuwe weeshuis 

ook het verder uitwerken van de plannen om naast het nieuwe weeshuis een lodge te bouwen waar 

studenten uit Nederland kunnen verblijven die naar Mazabuka gaan voor een stage of om een 

andere reden voor een aantal weken Shern en Tabitha willen helpen in het runnen van het weeshuis, 

zeker nu daar in de toekomst rond de 40 kinderen kunnen wonen. Uiteindelijk snijdt het mes dan aan 

minimaal twee kanten. Ten eerste kunnen de studenten een zinvolle stage volbrengen in Mazabuka 

maar daarnaast kunnen zij dit combineren met een rondreis door het schitterende en vooral veilige 

Zambia. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij Livingstone de Victoria Watervallen bezoeken of een safari 

maken. Maar belangrijker nog is het bewustzijn dat zij krijgen dat het goed gevoel geeft iets te 

betekenen voor een ander, zelfs voor iemand die je helemaal niet kent. 

Verder worden de grotere goede doelen in Nederland benaderd om dit project te adopteren om 

zodoende de aandachten de beschikbare fondsen voor onze stichting te vergroten.  

Als laatste zal in 2012 veel aandacht worden gegeven aan het selfsupporting maken van Shern en 

Tabitha door het vergroten van de opbrengst van de verkoop van maïs. Mogelijk dat uit de giften een 

stuk bouwland bijgekocht kan worden om deze opbrengsten te vergroten. 

Jos Vork 

December 2011. 

 

 



 


