Shaloom Care House Nieuwsbrief. April 2014.
Een belangrijke taak voor het Shaloom Care House is om een positieve verandering te brengen in het
leven van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen van ouders die getroffen zijn door een HIVbesmetting en AIDS. Deze kinderen worden intern aangeduid als OVC: Orphans and Vulnerable
Children. Deze kinderen worden geholpen om naar school te gaan en ze worden ook zonodig
psychologisch begeleid.
Beatrice Barnabas
is een van de beste
leerlingen.
Zij
haalde hoge cijfers
in de tweede klas
van de middelbare
school (form two at
Lumala Secondary
School). Om haar te
stimuleren zo door
te gaan kreeg ze van
de leider van het
Shaloom Care House
een cadeau in de
vorm van leerboeken, een schrift
en een pen.

Resultaten van de vierde klassers
De leerlingen die door Shaloom Care House worden gesteund deden het erg goed tijdens de
examens voor de vierde klas van de middelbare school. Bijna de helft haalde het hoogste niveau.
Jackson Alex haalde de hoogste score van alle door Shaloom Care House gesteunde studenten voor
het Nationale Vierde Klas Examen 2013.
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Teddy John

Shaloom Care House heeft dankzij een royale gift van de Rotary Club Amsterdam-Halfweg het leven
van Teddy John radicaal veranderd. Ze zit nu in de eerste klas van de middelbare school: The Central
Buhongwa Secondary School. Er zijn dankzij Rotary Club Amsterdam-Halfweg voldoende middelen om
haar deze vierjarige opleiding af te laten maken! Ze is erg blij met deze stap in haar leven.

Betrokken bij sociale activiteiten in de gemeenschap.

Ook
tijdens
hele
moeilijke
momenten is Shaloom Care House
er voor de mensen waar voor
gezorgd wordt. Toen mevrouw
Chiku Mkumbo overleed zorgde
Shaloom
Care
House
voor
transport om de overledene van
het ziekenhuis naar haar woonhuis
te brengen. Vervolgens heeft het
Shaloom Care House
ook de
begrafenis verzorgd. Deze arme
vrouw laat vier kinderen achter.
Eén ervan wordt verzorgd door het
Shaloom Care House.
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HIV en AIDS Test Programma.
Shaloom Care House is direct betrokken bij Testprogramma's voor HIV en AIDS. Maar ook
behandeling van infecties die ontstaan doordat de HIV-patiënt te weinig weerstand heeft worden
behandeld. En de patiënt wordt dan ook nog thuis opgezocht om te helpen bij inname van de
tabletten. Daarbij wordt ook gekeken of er voldoende hulp aanwezig is, of er voldoende te eten is,
enz.
De thuishulp wordt gedaan door meer dan 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen regelmatig
training om de patiënten zo goed mogelijk te helpen en de signalen op te vangen als er iets mis is.
Begin 2014 was er weer zo'n training waar bijna alle vrijwilligers aan deelnamen. Zij moeten voldoen
aan de nationale standaarden voor thuishulpverlening.
Deze training was er vooral op gericht om de patiënt te leren met waardigheid de ziekte te dragen en
het taboe te verminderen. Verder werd de nadruk heel sterk gelegd op preventie van besmetting.
Met name het voorkomen van besmetting van moeder op kind werd uitvoerig besproken.
Ook family planning werd uitgebreid besproken en is geen taboe meer.

Deze dames en heren luisteren aandachtig naar de trainer.
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