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Stichting Tiko wenst u een “Happy Kisimasi” en hoopt op uw steun in 2014.
Nieuwjaarskaart 2014

Deze leuke foto laat een paar Tiko vrouwen* zien in hun lange rokken, hun “tichenges”. Ze
staan voor het gele uithangbord van Tiko Lodge aan de kant van de geasfalteerde weg – de
Great East Road - die voorbij Tiko loopt van de hoofdstad Lusaka naar de grens met Malawi
en Mozambique. Het was een heel gedoe vertelde Vera en Max om ze allemaal samen op de
foto te krijgen met de ballonen in de juiste volgorde!
Tiko bestuurslid Vera en haar man Max bezochte Tiko in september en maakte deze foto.
* De groeten van Grace, Catherine, Tisauke, Khetiwe, Dorothy, Vitalina and Christine
Andere bezoekers
Tiko Lodge ontvangt bezoekers de hele jaar rond, ook uit Nederland. In september bleven
Ineke ten Cate en Mirjam Molenkamp van Stichting Muli Shani twee nachtjes met een
filmploeg tijdens hun rondreis door Zambia. Stichting Muli Shani is opgezet om een
antwoord te bieden aan de invloed van de AIDS epidemie in Zambia. Het doel van hun reis
was om in Nederland de aandacht te vestigen op de problemen van oudere mensen, door er
een film over te maken. In Zambia is er geen AOW. Traditioneel zorgen kinderen voor hun
ouders op hun oude dag maar omdat veel kinderen sterven aan AIDS, worden ouderen vaak
overgelaten aan hun lot. Vrijwilligers van Carintreggeland TV hebben het maken van deze

film op zich genomen. Er was geregeld dat de filmploeg mocht filmen in een van de adoptie
dorpen van Tiko.
We laten Ineke en Mirjam aan het woord:
“Op de foto’s zien jullie sommige mensen die wij bezocht hebben. Wat was het mooi om
contact te maken en wat waren ze blij met de spullen uit Nederland. Wij hadden dekens, zout
en zeep en een warme muts en sjaal bij ons. Wij waren allemaal geraakt door de soms
schrijnende omstandigheden van de ouderen zoals een vrouw die zichtbaar reuma had en
daardoor veel pijn had. Wat een verdriet had zij en wat hadden we met haar te doen. Ze had
een klein hutje met slechts een lap stof. Zo konden we heel eenvoudig iets voor haar
betekenen al was het maar een klein gebaar.
Het bezoek aan het Tikondane Community Centre was voor ons een rijke ervaring die we niet
hadden willen missen.
Met dank aan Elke de oprichtster van het Centrum en de “crew”, in het bijzonder Moses en
Christine onze gidsen. En niet te vergeten de schoolkinderen die ons s’ochtends vroeg wakker
maakten met hun geroezemoes en vrolijk gezang.”
Ineke en Mirjam.

Vriend worden van Tiko
Sommige van u steunen Tikondane Community Centre door een maandelijks bedrag op de
bankrekening van Stichting Tiko te storten. Hier zijn wij zeer dankbaar ervoor. We hopen dat
andere lezers hetzelfde willen doen. U kunt Vriend worden door elke maand een minimum
bedrag van €10 te storten. Wij kunnen daarbij zorgen voor een notarieel contract waarbij u
zich voor vijf jaar vastlegt en de totale som geheel kunt aftrekken van de belasting. Maar u
kunt ook donateur worden door een bedrag of eenmalig gift te storten. Stuur ons een e-mail
tikondanefoundation@gmail.com. We nemen contact met u op om het een en andere te
regelen.
U kunt ons natuurlijk ook steunen door deel te nemen aan de activiteiten die we regelmatig
organiseren in Breda. Wij hebben al iets bedacht en nodigen u uit om mee te doen aan een
fiets rally op een mooie zondag in mei. Meer informatie volgt.
Velen van u hebben Elke Kroeger-Radcliffe, de oprichtster van Tikondane Community
Centre, ontmoet omdat ze ieder jaar probeert tijdens haar jaarlijkse fondswervende wereldreis
naar Nederland te komen. In 2014 is ze in Breda tijdens Pasen van 21 t/m 23 april. Ze logeert
bij bestuurslid Maria Flore van de Grinten in haar gezellig B&B aan de Haagweg 19. Bezoek
op afspraak welkom.
Arts en Auto
Zie de apart gestuurde bijlage voor het interview met Vera Wouters over “haar passie voor
Tiko” in de december editie van Arts en Auto.
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