
In oktober en november 2009 zijn we weer in Zimbabwe geweest. 
De familie van Alice was erg blij om ons weer te zien. Over de situ-
atie in het land kunnen we ons niet uitlaten, maar het was nog niet 
mogelijk om aan de voorgenomen scholenprojecten te werken, wat 
ons erg zeer deed. 

De lopende projecten hebben we weer in orde gebracht: 
de vrachtwagens gerepareerd, de machines van de malerij gerevi-
seerd, de boek inghuizen opgeknapt, de tractor gereviseerd en de 
landbouw (voor de voedselvoorziening van de medewerkers/sters) 
op gang gebracht voor het zomerseizoen (vanaf oktober), waarvoor 
zaaigoed, kunstmest en diesel is gekocht.

Tevens hebben we nieuwe beelden ingekocht. De beeldhouwers/-
sters waren daar erg blij mee, aangezien er door de kredietcrisis 
lange tijd geen kopers meer waren geweest. Het geld konden ze erg 
goed gebruiken voor het kopen van zaaigoed en kunstmest.

“Ons” hospitaal, dat we enkele jaren geleden hebben afgebouwd, 
functioneert nu erg goed en is van groot belang voor de platte-
landsbevolking daar. Destijds was er alleen een verpleegster zonder 
middelen en medicijnen aanwezig, nu zijn er 2 jonge doctoren en 
verpleging. Tevens wordt er weer bijgebouwd (zie foto’s). We waren 
hier bijzonder blij mee en het nam een beetje het gevoel van on-
macht weg, over dat wat we allemaal níet kunnen doen.

Inmiddels hebben we enkele dozen met vitamines
voor kinderen verzameld. De Gier Drogisterijen uit
Tilburg heeft de firma‘s PK Benelux uit Uden en 
New Care uit ‘s-Hertogenbosch bereid gevonden 
samen een jaar lang kindervitamines beschikbaar 
te stellen voor 100 opgroeiende kinderen.

Een initiatief dat hopelijk nog een keer 
verlengd kan worden.

Hans en Alice, februari 2010

We hebben met de 2 artsen, in samenspraak met de directeur van het grote hospitaal in Guruve, af-
gesproken dat we in Nederland zullen proberen aan vitaminepreparaten voor kinderen te komen en 
deze op te sturen naar ons Ryamorohospitaal. Er zijn daar veel kinderen met groeiachterstand door 
slechte en eenzijdige voeding.
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