
Stichting De Mangoboom   
Oeverzwaluw 17 
4411 GD  RILLAND 

NL33 SNSB 0871 6581 51 

info@demangoboom.nl 
www.demangoboom.nl  
facebook.com/demangoboom 
 
 

Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 20 – APRIL 2017

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij onze stichting. 

Zoals u hieronder kunt lezen, is uw hulp hard nodig. Ons 

werk als stichting redt levens en verandert levens! 

NAOMI 

Onlangs werden wij door Action Sociale (de 

kinderbescherming) benaderd. Er was een pasgeboren 

baby’tje waarvan de moeder overleden was. Naomi heet 

ze. En of we nog plaats hadden in het weeshuis… 

We hebben het kindje opgenomen. Al gauw bleek dat er 

wat aan de hand was. Naomi spuugde steeds alle melk 

uit die we haar gaven. In de lokale kliniek hadden ze wel 

tips, maar die hielpen niet echt. Naomi kon gewoon geen 

drinken binnenhouden en vermagerde zienderogen. Op 

een gegeven moment kreeg ze ook nog diarree, dus de 

situatie werd kritiek. 

We besloten om haar naar het ziekenhuis in de stad te 

brengen. Daar werd ze opgenomen. Ze bleek een 

ernstige infectie te hebben, misschien wel af vanaf haar 

geboorte. De dokter heeft medicijnen gegeven en die 

hielpen. Het spugen werd minder. Maar het meisje was 

erg verzwakt en kreeg diarree. We hebben haar daarom 

naar een ziekenhuis in de hoofdstad overgebracht, waar 

ze sondevoeding kreeg. Sinds kort drinkt ze weer zelf. 

Naomi knapt nu wel weer op maar het kleine meisje 

weegt op dit moment minder dan 2½ kilo. 

Een verblijf in het ziekenhuis verloopt trouwens anders 

dan bij ons. In het 

ziekenhuis zijn 

ongelooflijk veel 

mensen. Alle zalen 

liggen vol met 

patiënten. Er zijn 

geen zusters die 

Naomi verzorgen. 

Dat moeten we zelf 

regelen. Er is daarom voortdurend iemand van de 

stichting bij Naomi in het ziekenhuis.  

Je vraagt je af hoeveel kans Naomi gehad zou hebben als 

ze niet bij ons was gebracht. Wie had haar dan naar het 

ziekenhuis gebracht. En wie had dan de dokter betaald? 

 

WATERPROBLEMEN 

De afgelopen tijd ontvingen wij steeds meer berichten uit 

het weeshuis dat er problemen waren met het water. ’s 

Ochtends werkte dat nog wel, maar in de loop van de 

dag stopte het gewoon. Dan was de watertoren leeg en 

kwam er dus niets meer uit de kraan. 

Het probleem verergerde gaandeweg. Het gebeurde 

namelijk steeds vroeger op de dag. Daarmee was er dus 

ook onvoldoende water beschikbaar voor bijvoorbeeld 

de bomen en de groentetuin. En dat terwijl juist de hete 
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tijd is aangebroken. Elke dag stijgt het kwik tot boven de 

40 graden… 

We hebben hier met spoed iets aan moeten doen. 

Allereerst hebben twee verschillende elektriciens 

onderzocht wat volgens hen het probleem was. Aan de 

pomp kon het namelijk niet liggen; die hebben we twee 

jaar geleden aangeschaft. Er leek consensus te bestaan 

dat de zonnepanelen het niet langer aankonden en 

vervangen moesten worden.  

 

We hebben daarom de panelen laten vervangen. 

Inmiddels heeft ons het bericht bereikt dat het water 

weer stroomt zoals tevoren… Ook hier geldt: Dankzij de 

hulp van Stichting De Mangoboom. De kinderen hebben 

nu eenmaal geen mogelijkheid (en middelen) om dit 

soort reparaties zelf uit te voeren. Het alternatief was 

weer naar de waterput lopen om met de hand water op 

te pompen. Dat is trouwens gemakkelijker gezegd dan 

gedaan: In deze hete tijd staat er een lange rij. Tot diep in 

de nacht…  

WEESHUIS OF FAMILIE? 

Zoals eerder is gemeld hebben we vorig jaar een begin 

gemaakt met het actief opsporen van families van 

kinderen uit het weeshuis. Uiteindelijk zijn kinderen het 

meest gebaat bij een plekje binnen een gezin. Een 

liefdevolle familie is goed voor een gevoel van 

geborgenheid en bevordert de ontwikkelingskansen.  

Binnen de Afrikaanse cultuur is het gebruikelijk om 

kinderen van familieleden op te nemen wanneer dat 

nodig is. Maar voor kinderen zonder familie is het een 

heel ander verhaal. In het weeshuis wonen ook een 

aantal kinderen waarvan de familie niet is te 

achterhalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een kind 

als vondeling in het weeshuis terecht is gekomen. Wat 

doe je met zulke kinderen? En hoe vind je een familie die 

voor zo’n kindje wil zorgen in een land waar armoede 

aan de orde van de dag is?  

 

We willen proberen om voor zulke kinderen pleeg-

gezinnen te zoeken. Dat zal overigens niet meevallen. Als 

eerste stap zijn we bezig om criteria op te stellen 

waaraan zulke gezinnen moeten voldoen. Dan weten we 

wie hiervoor in aanmerking kunnen komen. En wat wij 

van zulke gezinnen mogen verwachten.  

DANKEN EN BIDDEN 

 Bid voor het leven van Naomi: dat de zorg en 

medicatie haar zullen aansterken. En dat ze liefdevol 

wordt opgenomen door de andere kinderen en de 

verzorgsters van het weeshuis. Dat God haar 

kwetsbare leven beschermt! 

 Dank voor het water dat weer stroomt! Dank dat de 

kinderen hierover opnieuw beschikken. Bid dat het 

water in de moestuin groenten en vruchten gaat 

opleveren. 

 Bid voor leiding bij het zoeken naar de families van 

de kinderen. En voor wijsheid bij het zoeken naar 

pleeggezinnen. Dat de juiste mensen op ons pad 

mogen komen.  

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN 

DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


