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B

van

de

este weldoeners en

vrienden,
Hartelijke groeten en
bedankt voor alle hulp die u
aan ons Kindertehuis hebt
gegeven.
Deze keer berichten wij u
over de gebeurtenissen aan
het eind van 2013. Wij
danken onze goede God
dat Hij ons zover mee heeft
genomen.■
Zr. Evarista Kapwata (SOL)
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I

n

de maand

Oktober eren wij als

Katholieken Onze Lieve Vrouwe. Als zusters
van OLV, dragen wij dat over aan onze
kinderen, die nooit vergeten wanneer het de tijd
voor de Rozenkrans is. Ook ons geeft het een
goed gevoel wanneer wij zien dat onze gebeden
worden verhoord. In de maand oktober
presenteren wij onze plannen aan onze goede
God. Daarbij denken wij ook aan degenen die
met ons samenwerken, die ons helpen en die
ons om onze gebeden vragen. We eindigen
deze maand met de viering van de Heilige Mis.
Daarmee bedanken wij de goede God dat Hij in
onze behoeften voorziet en onze gebeden
verhoort.■

Voortgang
schoolresultaten

B

lijdschap

en

verdriet

2013 Lagere school Examens

zijn

de

verschillende gevoelens die wij altijd
hebben aan het eind van het schooljaar
wanneer de resultaten bekend zijn. Onze
kinderen die zo hard hebben gewerkt om
mooi resultaten te krijgen, zijn aangenaam
verrast als ze zien hoe de mensen die om
hun heen staan zich verheugen op de
resultaten van hun werk. Kinderen die niet
hard werken krijgen de deksel op hun neus
wanneer de resultaten bekend worden.
Ook nu weer waren deze beide gevoelens
aanwezig. Er waren heel wat kinderen die
het goed hadden gedaan en naar een
volgende klas mogen. Echter een paar
kinderen zijn niet overgegaan naar de
volgende klas.
Wij feliciteren de
succesvolle kinderen en moedigen de
kinderen aan die niet zijn overgegaan om
de volgende keer goede resultaten te halen.
Ook een applaus voor de kinderen die het
beter hebben gedaan dan vorig jaar■

Examens middelbare
school

T

wee meisjes, Beatrice Rajabu en Prisca

Mumba, hebben in 2013 hun MSCE examen op
de middelbare school van Stella Maris gedaan en
beiden zijn gezakt. Zij gaan enkele vakken
opnieuw doen om het diploma te halen. We
vertrouwen op God bij hun tweede poging.■

W

ij keken met spanning uit naar de examen resultaten

van onze vijf kinderen die hun lagere school examen hadden
gedaan. Het duurde wel vijf maanden dat wij vol verwachting
moesten wachten op de uitslag en dat leek wel een heel jaar!
Toen de resultaten er waren waren wij blij: alle vijf zijn
geslaagd en mogen naar de middelbare school. Wij bedanken
de zusters van OLV in de Stella Maris middelbare school die
onze kinderen hebben aangenomen. Moge God hun
zegenen. Maria Chibabade, Lucia Chibabade, Ellen Nthambi,
Ivy Lihaka and Caroline Wayekha zijn gelukkig op hun
nieuwe school en zijn daar goed begonnen■

Ivy, Lucia, Caroline,
Maria and Ellen
From left to right

Bezoek van Zr. Celinda

Z

r. Celinda, onze collega zuster uit Indonesië, kwam

voor een maand naar Jacaranda om hier te werken. Wij
hadden een goede en leuke tijd met haar en ze was
geinteresseerd in de kinderen. Haar reactie: “Het was leuk
om te communiceren met de kleintjes in een onbekende
taal.” Het was een fantastische ervaring. Ze heeft onze
kinderen veel geleerd en wij bedanken haar voor het
geschenk van haar aanwezigheid in ons midden.■
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2013
Jacaranda
Nieuwkomer

I

n het nieuwe schooljaar hebben we

een nieuwe jongen verwelkomd uit het
Mulanje district in Malawi. Alex verloor
zijn moeder en verbleef bij zijn oma (het
ging om een familiemoord). Dankzij de
goede God heeft Alex nu een nieuw thuis.
Moge God ook de jonge Alex zegenen.■

Treurig nieuws

O

p 27 Oktober ontvingen we het slechte

nieuws dat de oma van Alufanesi en Ndaziona de
nacht daarvoor was overleden. Het deed ons
verdriet dat te horen. Het was het enige huis dat
ze hadden in de vakantietijd als de kinderen
Jacaranda verlaten. Het is voor zulke jonge
kinderen zielig om met zo’n verlies
geconfonteerd te worden. Beide kinderen gingen
onder begeleiding van een zuster naar de
begrafenis en brachten een laatste groet aan hun
oma, die tot aan haar overlijden als een moeder
voor hun was. Wij bedanken de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid in Muona die de
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen
in hun klooster voor deze kinderen te zorgen
gedurende de vakantieperiode. Moge God hun
zegenen.■

De jonge Alex
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