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Introductie
Een belangrijke taak voor het Shaloom Care House (SCH) is om een positieve verandering te brengen
in het leven van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen van ouders die getroffen zijn door een
HIV-besmetting en AIDS. Deze kinderen worden intern aangeduid als OVC: Orphans and Vulnerable
Children. Ze worden geholpen om naar school te gaan en ze worden ook zonodig psychologisch
begeleid.
Joseph in problemen door HIV-infectie

Foto genomen in het Shaloom Care House

Joseph is één van de vele kwetsbare kinderen waar het SCH voor zorgt. Hij leeft met zijn moeder in
Nyakato district, een buitenwijk van Mwanza. Hij is pas 14 jaar oud. Zijn moeder en hij zijn beide HIVbesmet en dat is bekend binnen de gemeenschap. Door de besmetting en de daaropvolgende slechte
conditie kan de moeder haar mini-winkel in droge mais en groenten niet meer voortzetten. Ze leven
samen in bittere armoede. Op school wordt Joseph ook nog gepest met zijn besmetting (waar hij zelf
niets aan kan doen). Voordat zijn beroerde omstandigheden bij SCH bekend waren, had hij al twee
keer een zelfmoordpoging ondernomen. De jeugdzorg medewerker James Zephania heeft inmiddels
contact met Joseph en zijn moeder en met de school om zijn situatie te verbeteren.
De moeder van Joseph moest zelfs verhuizen naar een armoedige hut ver verwijderd van de school
van Joseph. Joseph besloot samen met zijn broer dichter bij school een plek te vinden. Na schooltijd
kan hij dan werken om het dagelijks brood te verdienen. Hij heeft nu werk bij een bedrijf dat
motorfietsen repareert en verkoopt. Dankzij vele gesprekken van de medewerker van het SCH wordt
Joseph niet meer gediscrimineerd. Helaas is hij vaak zo druk met zijn arbeid dat hij nogal al eens
spijbelt van school. In wezen komt dit neer op kinderarbeid! Ook hieraan zal door SCH gewerkt

blijven worden. Overigens is Joseph nu een stuk gelukkiger omdat hij niet meer gestigmatiseerd
wordt.
Successtory Mectilda

Mectilda Godfrey Masota werd in 1995 geboren als eerste kind van haar moeder en het vierde kind
van haar vader, die meerdere vrouwen had. Later werd nog een zusje geboren dat Bertha werd
genoemd. Hun moeder overleed in 1999 en twee jaar later ook de vader. Het SCH nam de zorg voor
deze kinderen op zich.
Mectilde is inmiddels 20 jaar en is erg succesvol. Anno 2015 zit ze op de Mzumbe Universiteit in
Morogoro in het zuiden van Tanzania waar ze bezig is met een Bachelor Public Administration en
Management.
Mectilda is erg dankbaar voor wat SCH voor haar heeft gedaan. "Ik wil mijn hartelijke dank
uitspreken voor het SCH dat duizenden mensen geholpen heeft, waarbij SCH hun levens veranderde
van Zero tot Hero, van hopeloos tot hoopvol, van nobody tot somebody ( van niemand tot iemand)."

De heer James Zephania van Shaloom Care House krijgt
een certificaat uitgereikt om te onderstrepen dat het
Shaloom Care House een heel belangrijke rol speelt in het
welzijn van kinderen.

Edina Everist, een verpleegster van SCH brengt samen met
een vrijwilliger van het SCH een bezoek aan een zieke man
die lijdt aan nierfunctiestoornissen.

Edina Musa is één van de kwetsbare kinderen waar het Shaloom Care house voor zorgt. Ze is nu 19
jaar oud en ze lijdt aan aangeboren doofheid. Ze woont in een buitenwijk van Mwanza. Haar
grootmoeder heeft haar hele leven voor Edina gezorgd, maar nu is ze te oud om dit voort te zetten
en nu is ze zelf afhankelijk van hulp van derden. Edina zit al vele jaren op school en moet elke klas
dubbel doen, omdat ze doof is en langzaam leert. Maar ze is vastbesloten om haar school af te
maken en voor zichzelf en haar grootmoeder te kunnen zorgen. Na school wil ze een beroep gaan
leren, maar daar is geen geld voor. Shaloom Care House is nu op zoek naar een "Barmhartige
Samaritaan", die haar wil ondersteunen. Christina Martine.
Christina Martine is een vrouw waar SCH voor zorgt. Ze werd geboren in 1963. Ze kreeg samen met
haar man 5 kinderen. Haar man stierf in 1998 toen al hun kinderen nog jong waren (de oudste 13 jaar
en de jongste 5 jaar).Na de dood van haar man had Christine geen middelen van bestaan. Ze moest
een oplossing vinden om haar kinderen te kunnen blijven opvoeden.
Ze had maar één mogelijkheid en dat betrof een oom van haar, die de middelen had om haar te
helpen, maar de oom stuurde haar weg zodra hij vernomen had dat ze met HIV besmet was.
Kort daarna, eind 1998, vertelde een arts van het Bugando Ziekenhuis in Mwanza dat ze wellicht
geholpen zou kunnen worden door het Shaloom Care House. SCH besefte dat dit echt een noodgeval
betrof.
SCH hielp haar meten met voeding en onderdak en leerde Christine om te gaan met haar
aandoening. Ook haar kinderen werden geholpen om een zo goed mogelijk leven te leiden. Via
Shaloom Care House deed ze mee aan diverse gespreksgroepen over HIV en AIDS.
Langzaamaan werd de gezondheid van Christina beter. Ze heeft gelukkig al lang goede
geneesmiddelen tegen het HIV en ze heeft via het Shaloom Vare House zelfs een baan gevonden in
Mwanach Ziekenhuis als een buddy voor mensen met HIV en AIDS.
Dankzij deze baan kon ze een eigen huis bouwen in een buitenwijk van Mwanza waar ze een redelijk
goed leven kan leiden en haar kinderen kan opvoeden.
Christina is heel dankbaar voor de vele hulp die ze gekregen heeft van Shaloom Care House.

Het jaar in vogelvlucht

1: Uitgave van schoolboeken en -schriften en
schooluniformen. Jeugdcoördinator James Zephania doet
dit zeer zorgvuldig, zodat de juiste boeken en
schooluniformen ook bij de juiste kinderen terecht
komen.

2. Huisbezoek. De verpleegkundige van SCH Edna Evarist
bezoekt samen met een vrijwilliger meneer Challo, die aan
nierinsufficiëntie lijdt.

3. Enkele kinderen waar voor gezorgd wordt poseren
voor de camera nadat ze hun schoolspullen hebben
ontvangen voor het studiejaar 2015.

4. Edina Evarist, een verpleegkundige van het SCH neemt
bloed af van een cliënt tijdens de test-campagne.
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