Stichting “Handen samen voor Angola”

Ontstaan Stichting:
Stichting “Handen samen voor Angola” is ontstaan in 2017 na bezoeken in Angola. Al eerder
waren er contacten, maar het werkelijk zien van de situatie in dit land laat zien dat hulp zeer
noodzakelijk is. Al binnen enkele dagen ontmoetten we Alice, een meisje met TBC, die
ernstig ondervoed was. We konden en mochten haar helpen. Ook kwamen in aanraking met
Mama Madaleine; een vrouw die in haar eentje zorgde voor 55 weeskinderen. We kwamen
in contact met malariapatiënten, waaronder een meisje van 4 maanden.
We leefden te midden van de bevolking. Ongelooflijk waren de waardevolle ontmoetingen.
De warmte die het volk uitstraalt maakte ons stil. Ook het geloof, de hoop en moed van dit
volk zette ons tot denken. Maar ze kunnen het niet alleen. Er zijn geen mogelijkheden
zonder de basisbehoeften die ieder mens verdiend.
De naam ‘stichting handen samen voor Angola”, is ontstaan om elkaar te stimuleren samen
te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden.
De situatie in Angola:
Malaria, TBC, gele koorts, ondervoeding, de gevolgen van de burgeroorlog (eind jaren ’90)
bepalen het dagelijkse leven in dit land. Angola is één van de armste landen van Afrika en
hulp is nauwelijks aanwezig. Hoewel het land grondstoffen heeft, leeft een groot deel van de
mensen onder de armoedegrens. Van de 18,5 miljoen inwoners leven er volgens de laatste
gegevens minstens 12,5 miljoen onder de armoedegrens van 1,70 dollar per dag. Ruim een
kwart van de kinderen sterft voor hun 18e
levensjaar.
Overal in het land is er een schrijnend gebrek aan
de meeste basisvoorzieningen (gezondheidszorg,
onderwijs, drinkbaar water). Grote delen van het
land moeten het nog altijd stellen zonder een
goede basisgezondheidszorg. Daardoor is ook de
besmetting met HIV/aids sterk aan het toenemen.
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Doelstelling stichting:
De stichting houdt zich bezig met kleinschalige projecten in Luanda:
- Geven van voeding (rijst, cassave, groenten, melk en fruit) bij ernstige ondervoeding
- Preventiemaatregelen zoals het schenken van muskietennetten (voorkomen van
malaria)
- Hulp bij ziekte: voorzien van medicijnen en verbandmiddelen.
- Stimuleren van goed onderwijs door te voorzien in goede materialen (schriften,
schrijfmaterialen) en het ondersteunen in studiekosten.
- Hygiënische omstandigheden verbeteren: tandpreventie, goede kleding, schoon
water, schenken van toiletartikelen.
We ondersteunen:
- 30 gezinnen. Deze gezinnen worden geselecteerd en bezocht. Voorwaarde voor hulp
is dat er bijzondere omstandigheden in het gezin zijn waardoor het moeilijk is om
rond te komen en hulp noodzakelijk is. (basisbehoeften zijn niet aanwezig)
Voorbeelden van bijzondere omstandigheden: ziekte, handicap, overlijden van 1 van
de ouders.
- Een weeshuis met 55 kinderen. We helpen bij basisbehoeften (kleding, voedsel,
medicijnen, verbandmiddelen. Schoon drinkwater en toiletartikelen
- We bieden hulp in een dorp wat niet over de alle basisbehoeften beschikt. We geven
noodhulp aan gezinnen.
- Sinds 2019 heeft de stichting een depot/winkel van waaruit alle afgifte van goederen
geregeld wordt. Deze is gebouwd en wordt gefinancierd vanuit de stichting.
Minimaal 1 keer per jaar worden de projecten vanuit Nederland bezocht en geëvalueerd.
Er wordt contact gezocht en gewerkt met de lokale bevolking. Voortdurend wordt gezocht
naar mogelijkheden van bieden van hulp. Uitgangspunt is de hulp aan kinderen, zieken,
weduwen, wees, ouderen en mensen met een beperking.

Activiteiten 2019
Voltooid:
- januari: reis naar Angola
• Schenking weeshuis
➔ watersysteem
➔ schoolspullen
➔ EHBO-dozen
➔ Voedsel (rijst, drinken, melk, fruit)
➔ Toiletartikelen
• Bouw winkel/ depot van waaruit de opslag en uitgifte geregeld gaat worden
• Voedsel + noodpakketten uitgedeeld aan ruim 30 gezinnen
• Actie tas; ruim 80 tassen met schoolspullen uitgedeeld aan kinderen
• Kleding, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal geschonken aan
bejaardencentrum.
• Bezoek mogelijke projecten voor de toekomst (kerk, bejaardencentrum,
opvanghuis voor tieners)
• 3 gezinnen worden ondersteund via soort micro-krediet d.m.v.
bruikleen/schenking onder voorwaarden van kettingzaag.
Lopend:
•
•

•

Gedurende 2019 krijgt het weeshuis voedsel en toiletartikelen via contactpersoon
Gedurende 2019 voedsel en toiletartikelen etc. uitgifte: via contactpersoon
worden gezinnen opnieuw bezocht en gekeken welke hulp geboden moet
worden
Onderzoek naar mogelijkheden uitbreiding micro-kredieten (opzetten van hulp
aan jongeren d.m.v. computers uitleen ( plus cursus) schenkingen van
naaimachines (deze inzamelen in Nederland

Standaardactiviteiten
- Minimaal 3 keer per jaar spullen versturen naar Angola, (gedurende het hele jaar
inzamelen)
• Kleding
• Verbandmiddelen
• Toiletartikelen
• Naaimachines
• Schoolspullen
• Computers/laptops
- plannen begin 2020 reis naar Angola
Financiële activiteiten:
- Werven donateurs/ schenkers stichting
- Benaderen van kerken (diaconieën)
- Diverse markten met verkoop van spullen (via Bruna Hattem)
- Verkoop hamburgers en lollywafels op markten of evenementen
- November: project School met de Bijbel Emst, tassenactie

