BEATRIZ
Voornaam:
Beatriz
Achternaam:
Carolina
geboortedatum: 15 januari 1998
Geboorteland:
Mozambique
Geschiedenis :
Beatriz woont sinds een paar weken bij
ons, omdat de situatie thuis onhoudbaar was. Ze
woonde bij haar moeder en stiefvader,
maar liep vaak weg. Naar zeggen van de familie
omdat er vloeken over haar
uitgesproken waren, maar Beatriz zelf zegt dat ze
wegliep wanneer haar moeder veel had
gedronken en haar sloeg. Misschien zijn beide
verhalen waar. Ze heeft littekens op
haar rug.
Ze heeft het naar haar zin, en doet leuk mee. Beatriz heeft veel broers en zussen, die wel gewoon thuis wonen. Elk kind
heeft een andere vader. De vader van Beatriz woont in Zuid Afrika, en is soms ook hier in de buurt. De moeder heeft
liever niet dat Beatriz contact heeft met haar vader. We kenden de familie van Beatriz al langer, omdat ze bij onze kerk
in Jonasse horen, hier een half uur vandaan.
Gezondheid:
Beatriz is goed gezond, en is een leuk meisje om te zien.
School:
Sinds de problemen thuis begonnen, in 2009, is Beatriz niet meer naar school geweest.
Na de zomervakantie, in Januari, zal ze naar de vierde klas gaan.

AUGUSTO
Voornaam:
Achternaam:
geboortedatum:
Geboorteland:

Augusto
Abdala
???
Mozambique

Geschiedenis :
Augusto woont sinds kort bij ons (juli 2011). Er wordt gezegd dat hij 10 jaar is, maar hij ziet
er uit als een jongen van ongeveer 8 jaar. Hij spreekt met name Shangana, de plaatselijke
taal, maar begrijpt ook Portugees. Zijn grootmoeder hoort bij onze kerk in Jonasse, hier een
uur vandaan. De laatste tijd woonden ze in Matola. Beide ouders van Augusto zijn overleden
aan Aids en hebben de ziekte ook doorgegeven aan Augusto. De grootmoeder heeft niet de
mogelijkheid om voor hem te zorgen. Eigenlijk vroeg ze ook opvang voor een oudere zus,
maar we hebben op dit moment geen plek voor haar. Augusto lijkt het naar zijn zin te
hebben bij ons, speelt leuk met de andere kinderen, en doet goed mee met onze activiteiten.
Gezondheid:
Op dit moment is Augusto goed gezond. Hij eet goed. Hij is vanaf zijn geboorte HIV+ en sinds een maand is hij
begonnen met Aidsremmers. Omdat de familie niet goed door had hoe de medicijnen te geven, heeft hij niet de juiste
hoeveelheid gekregen, en ook onregelmatig. We hopen dat dit verder geen nadelige invloed zal hebben. Zijn weerstand
(Cd4) is laag. Hopelijk gaat die verder omhoog door de aidsremmers. In Mei dit jaar is hij opgenomen geweest in het
ziekenhuis vanwege bloedarmoede. Ook nu heeft hij nog bloedarmoede.
School:
Augusto is nooit naar school geweest en heeft dus ook nooit Portugees geleerd. Nu is hij gestart in de eerste klas en krijgt
hij bijles samen met de andere kinderen van ons huis.

ZEFANIAS EN JÚNIOR

Voornaam:
Zefanias en Júnior
Achternaam:
Lucia Machel
geboortedatum: 23 november 2007
Geboorteland:
Mozambique
Gschiedenis :
Zefanias en zijn tweelingbroertje Júnior
wonen sinds kort bij ons. We
probeerden ze al langer te helpen met
voedselhulp thuis, maar dat
bleek niet voldoende. De tweelingen
woonden bij de zus van de
overgrootmoeder, en zo ziet ze er ook wel uit, erg oud, maar een sterke gelovige vrouw, die ’s ochtends vroeg er al op uit
gaat om op het veld te werken. De kinderen hadden niet genoeg te eten en hoewel ze bijna 4 jaar zijn, zien ze eruit als
kinderen van 2. De moeder heeft de kinderen in de steek gelaten en niemand weet waar zij op dit moment is. De vader is
overleden. Over de grootouders weten we eigenlijk niets. Een ouder broertje bleef bij de zus vd overgrootmoeder. Vanaf
het begin leek het of ze zich wel thuis voelden bij ons, huilden geen moment, ook niet toen de familie weg ging. Ze
vragen veel lichamelijke aandacht, en in het begin beten als ze hun zin niet kregen, maar verder kunnen ze ook vrolijk
zijn. Ze zijn nog niet zindelijk. Ze eten als een paard.
Gezondheid:
Zefanias heeft Aids. Junior gelukkig niet. Zefanias is al erg ziek geweest. Laatst lag hij in het ziekenhuis, vanwege
ondervoeding, longontsteking, blaasontsteking en bloedarmoede. Toen hij ontslag kreeg, ging hij voor een maand naar
een ander centrum om bijgevoed te worden. Toen hij ook daar “ontslag” had, kwam hij samen met Junior bij ons wonen.
Sinds een aantal maanden krijgt hij Aidsremmers. Op dit moment is hij nog steeds veel te klein voor zijn leeftijd, maar
verder lijkt hij redelijk gezond. Eigenlijk ziet hij er beter uit dan Júnior, waarschijnlijk vanwege de maand in het andere
centrum, waar hij goed te eten kreeg.
School:
De tweeling gaat naar ons kleuterschooltje.
LIEZA
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteland:

Lieza
Joaquim
11 juli 2000
Mozambique (Boane)

Geschiedenis:
Lieza woont bij ons sinds 30 september
2009. De afdeling Maatschappelijk werk in Boane vroeg of
Lieza bij ons kon komen, omdat de enige familie die ze nog
heeft in Zuid Afrika woont. Op het moment dat het
maatschappelijk werk ons belde, lag Lieza nog in het
ziekenhuis. Haar moeder was daar ook opgenomen, maar was
een aantal dagen geleden overleden.Twee jongere broertjes
en/of zusjes zijn ook overleden Lieza kreeg ontslag en kwam bij ons, maar omdat ze nog heel zwak was,
moest ze al snel weer opgenomen worden, nu in het centraal ziekenhuis. Lieza heeft Aids vanaf de
geboorte, maar de moeder was de laatste anderhalf jaar al niet meer in staat de behandeling met
Aidsremmers vol te houden. Lieza is inmiddels 11 jaar, maar nog steeds erg klein en kinderlijk voor haar
leeftijd.
Gezondheid; Lieza heeft op dit moment nog steeds een lage weerstand maar gaat wel vooruit. Lieza heeft
al veel complicaties gehad, zoals kaposie, een soort kanker, en chronische bloedarmoede. Toch gaat het nu
redelijk goed. Een gedeelte van een long is slecht en daardoor hoest ze met name ’s nachts. Ze krijgt
medicijnen van de “tweede lijn”, dat wil zeggen zwaardere Aidsremmers, en neemt ’s ochtends om 5 uur al
haar eerste tablet.
School: Lieza zit in de derde klas van de basisschool, en kan goed meekomen.

FAQUIR
Voornaam:
Faquir
Achternaam:
Luciano Mabunda
geboortedatum: ?-?-2000
Geboorteland:
Mozambique
Geschiedenis : Faquir woont al geruime tijd bij
ons. Het Centrale
Ziekenhuis in Maputo had ons gevraagd om hem
bij ons te laten wonen.
Voordien woonde hij bij zijn grootouders, hier
dichtbij
in
Chinonaquilo, maar sinds de grootmoeder was
overleden, werd hij
erg verwaarloosd. De grootvader was meer in de
drank geinteresseerd
dan in zijn kleinzoon. Zo ging Faquir dit jaar niet
meer naar school, en
nam ook zijn medicijnen niet meer. En omdat
Faquir Aids heeft is
dat erg schadelijk. Faquir is een leuk vlot joch. Hij paste zich snel aan had de dag van zijn leven, toen hij mee uit mocht
en voor het eerst de zee zag. Verder houdt hij van voetballen, en van alles wat jongensachtig is.
Faquir’s moeder is al lang geleden overleden. Hij heeft een broer van ongeveer 14 jaar die nog bij de grootvader woont.
Gezondheid:
Op dit moment heeft Faquir geen problemen met zijn gezondheid ook al heeft hij Aids vanaf zijn
geboorte. Als klein kind is hij wel al erg ziek geweest, lag vaak in het ziekenhuis met longontsteking. Toen hij met
Aidsremmers begon, ging zijn weerstand goed omhoog. Nu moeten we opnieuw zien hoe hoog zijn Cd4 (weerstand) is,
omdat hij zo’n lange tijd geen medicijnen heeft genomen.
School: Toen Faquir bij ons kwam, moest hij weer beginnen in de eerste klas van de basisschool, omdat hij geen
papieren had van zijn vorige school. Inmiddels zit hij in de tweede, en doet leuk mee. Hij krijgt ook nog bijles.
ARMANDO
Voornaam:
Armando
Achternaam:
Sergio Ngamhana
geboortedatum: 14 december 2009
Geboorteland:
Mozambique
Geschiedenis: Armando werd bij ons
gebracht door Matilda, een buurvrouw die het
volgende verhaal vertelde: De vader van
Armando was al geruime tijd in Zuid Afrika,
maar is een tijdje terug geweest voor
behandeling van Aids. De moeder, ook HIV+
, deed niets om te voorkomen dat Armando
besmet werd met het virus, vandaar dat
Armando ook Aids heeft. Matilde, de
buurvrouw, hielp met de medische
behandeling van beiden, en beiden
begonnen met Aidsremmers. Op een dag liet
de moeder Armando achter in een kamer
die ze op slot deed in het huis van de
grootmoeder. Vervolgens zei ze dat ze naar de markt ging, maar kwam niet meer terug. Waarschijnlijk is ze ook in Z|uid
Afrika, maar we kunnen haar niet bereiken. Matilde vroeg ons om te helpen, omdat de grootmoeder niet meer loopt en
ook te arm is om voor |Armando te zorgen. Inmiddels woont Armandinho alweer meer dan een jaar bij ons en is nog
steeds een komisch ventje, en erg alert. Hij wijst naar alles met zijn vinger, en begint ook te praten.
Gezondheid: Armando is al ziek geweest van Aids, met name veel diarrhee en huidproblemen. Vandaar dat hij al
begonnen is met Aidsremmers, en zijn weerstand (CD4) is hierdoor vooruitgegaan.
CARLITO en ANDRE

Voornaam:
Carlito en Andre
Achternaam:
de Ana
geboortedatum: ?-?-2008 en ?-?-2010
Geslacht:
jongens
Geboorteland:
Mozambique
Geschiedenis : Carlito en Andre komen uit een
speciale gezinssituatie. In Nederland zou je het
misschien een sociaal zwak gezin noemen, hier
denk je gewoon: ze hebben aan alle kanten hulp nodig. Carlito’s moeder heet Ana, en kreeg Carlito toen ze nog erg jong
was. Met de vader hebben we geen enkel contact. Nu is Ana getrouwd met Domingos, een doofstomme man, die lang bij
ons in ons centrum woonde. Maar de communicatie tussen die twee houdt veel te wensen over, en Domingos accepteert

Carlito niet omdat hij niet zijn eigen kind is. Ana is Hiv+, maar Carlito gelukkig niet. Domingos heeft net een
behandeling voor tuberculose afgerond. Ze hebben samen een baby Andre. Ana en de twee kinderen wonen min of meer
bij ons. Domingos woont alleen.
Carlito en Andre zijn leuke jochies om te zien, met hun innemende glimlach. Carlito spreekt met name Shangana, de
plaatselijke taal, maar begrijpt ook Portugees.
Gezondheid: Carlito lijkt redelijk gezond te ziin.Wel heeft hij huidproblemen en vaak een ontstoken oog, Hij is klein
voor zijn leeftijd, maar zijn moeder is ook klein,
Ook Andre is erg klein en heeft net malaria gehad.
School: Carlito gaat mee doen op ons kleuterschooltje.

VUZI, MULANDO EN ISAURINHA
Voornaam: Vuzi, Mulando en Isaurunha
Achternaam: Adelino Zandamela
Leeftijd: 11, 9 en 7 jaar.
Vuzi, Mulando en Isaurinha zijn broers en
zusje.
De
ouders wonen
in Zuid Afrika,
en geven de verantwoordelijkheid
voor de opvoeding aan de
grootmoeder, die dichtbij ons woont. De
grootmoeder
echter
verwaarloosde de kinderen, zodat ze op
school niet meer geaccepteerd
werden, vanwege hun verwaarloosde
uiterlijk
en
gebrek
aan
schoolmateriaal. Steeds vaker kwamen de
kinderen bij ons, totdat ze
uiteindelijk ook bij ons sliepen, en op
school
weer
geaccepteerd
werden Officieel accepteert de familie niet
dat de kinderen bij ons zijn, maar
het lijkt de enige oplossing. Ze zijn vorig jaar
geruime tijd bij een broer in Bobole
geweest, die wel hart voor de kinderen had,
maar vervolgens ook naar Zuid Afrika vertrok,
op zoek naar werk. De kinderen doen het erg
goed op chool, en zijn vriendelijk en meegaand.
Gezondheid: Ze zijn alle drie goed gezond.
School. Vuzi zit in de vijfde, Mulando in de derde en Isaurinha in de eerste klas.

ARMANDO EN HÉLIO
Voornaam: Armando en Hélio
Achternaam: Januário
Leeftijd: 11 en 6 jaar
Armando en Hélio zijn broertjes
en wonen al drie jaar bij ons. Ze werden
bij ons gebracht door het
maatschappelijk werk, omdat ze een
heel traumatische ervaring achter
de rug hadden, en geen enkele familie
meer hadden. Ze woonden bij de
vader en stiefmoeder, nadat de moeder
overleden was. De vader echter
vermoordde de stiefmoeder, ’s nachts,
waar de kinderen bij waren. De
vader vluchtte en een oudere zus ging
hulp halen en kwam ook niet
meer terug. De kinderen bleven de hele
nacht bij het lichaam, totdat een
buurman ze meenam. Armando, de
oudste reageerde de eerste tijd nauwelijks, en tot nu toe maakt hij een wat apatische indruk Hélio daarentegen beet
letterlijk van zich af, en reageerde heel heftig. Nu is hij rustiger geworden, met een goed gevoel voor humor, en soms
ondeugend.
Gezondheid: Hélio heeft Aids, maar is niet vaak ziek. Hij neemt Aidsremmers, met goed resultaat. Jaren lang had hij
problemen met zijn oren, en waarschijnlijk hoort hij niet optimaal. Armando is altijd goed gezond.
School: Armando zit in de vijfde klas, Hélio in de tweede.

AMÉLIA
Voornaam: Amélia
Achternaam: Adeleide
Geb. datum: 31 aug. 1999
Opn.datum: 22 mei 2006
Amélia heeft geen enkel contact met haar familie, We kennen wel een oudere zus
van haar, maar er is geen contact. Amélia’s moeder overleed in 2006 aan Aids.
Omdat ze had gewerkt bij de afdeling van Maatschappelijk werk in Matola, vroegen
ze daar aan ons om hulp. Eerst bleef Amélia bij haar zus, en hielpen we met voedsel,
maar toen de zus een baby kreeg, liet ze Amélia alleen achter. Nu woont ze al jaren
bij ons. Soms logeert ze bij een groepsleidster die haar extra aandacht geeft. Amélia
is groot en volwassen voor haar leeftijd, en heel intelligent.
Gezondheid: Amélia is goed gezond
School: Ze zit in de zesde klas van de basisschool en haalt meestal negens en tienen.

CRYSALDA
Voornaam: Crysalda
Achternaam: Eugénio
Geb. datum: 4 maart 2006
Opn.datum: 5 juni 2007
Crysalda was een zwak poppetje toen ze bij ons kwam. De vader was
zonder werk en dronk veel. Al snel bleek dat Crysalda Aids heeft.
Toch hoefde ze nog geen Aidsremmers, tot een aantal maanden
geleden. Crysalda is een mooi meisje met een sterke wil. Sinds ze
begonnen is met Aidsremmers is ze minder moe, en levendiger. De
vader heeft inmiddels een nieuwe vrouw, en werk. Afgelopen vakantie
heeft Crysalda gelogeerd bij hun. De vader doet zijn best om iets voor
Crysalda te betekenen, en kocht nieuwe kleren voor haar.
School: Crysalda is net begonnen in de eerste klas van de basisschool. Vorig jaar deed ze mee op ons kleuterschooltje.

BETINHO (Helder)
Voornaam: Helder (Betinho)
Achternaam: Narcísio
Geb. dat.: 29 maart 1997
Opn.dat: 15 februari 2008
Betinho is één vd weinige kinderen die een moeder
heeft. We kennen
Paula, de moeder goed. Ze heeft een tijd bij ons
gewerkt om schoon
te maken. Nu heeft ze een andere baan. Paula heeft
lang
op
straat
gewoond, en komt uit een heel moeilijk gezin. Ze
had dan ook veel
problemen, en kon niet goed voor Betinho zorgen.
Ze sloeg hem vaak,
en Betinho werd steeds banger om naar huis te
gaan, en bleef bij ons.
Nu woont hij al jaren officiëel bij ons, en soms gaat
hij bij Paula op
bezoek. Twee jongere meisjes wonen wel bij de
moeder. Betinho is
een vlot, leuk joch, niets mis mee, behalve dat hij een beetje hakkelt bij het spreken. Houdt van voetballen, fietsen etc.
Gezondheid: Betinho is goed gezond
School: Hij zit nu in de zesde van de basisschool

LORENÇO
Voornaam: Lorenço
Achternaam: Augusto (?)
Geb. datum (?) ong. 7 jaar
Lorenço woont al zo’n 4 jaar bij
ons, en is een leuk joch om te zien. Hij is
heel klein, maar groeit wel. Hij
werd bij ons gebracht door het
maatschappelijk werk, omdat hij
thuis ernstig mishandeld was door zijn
vader en stiefmoeder. Zo erg dat
beiden in de gevangenis belandden. We
hebben ze nooit ontmoet, en
Lorenço heeft daar, begrijpelijk, ook
weinig behoefte aan. Aan het begin
merkten we wel vreemd gedrag bij
Lorenço, met name als iets hem pijn deed. Op dit moment maakt hij emotioneel een gezonde indruk . Hij doet leuk mee
en heeft veel vrienden.
Gezondheid: Lorenço is goed gezond
School: Hij zit nu in de derde klas van de basisschool.

VASCO
Voornaam: Vasco
Achternaam: Joaquim Chauque
Geb. Dat: 28 oktober 2000
Opn.dat: 11 januari 2006
Vasco was één van de eerste kinderen die bij ons kwam wonen, toen we nog in
Matola, in een huurhuis woonden. Hij was toen 6 jaar, mager en ziek.
Waarschijnlijk werd hij geslagen thuis. Aan het begin had hij vaak
nachtmerries. Hij heeft Aids, maar hoefde de eerste jaren nog geen
Aidsremmers. Het ging goed met hem, totdat hij tot twee keer toe Kaposi
kreeg, een soort huidkanker, die vaker voorkomt bij Aids. Uiteindelijk gaven ze hem op in het ziekenhuis, totdat we een
Cubaanse arts vonden die hem wel weer chemotherapie wilde geven, waardoor hij nu genezen is van Kaposi, na meer
dan een jaar met pijn op bed gelegen te hebben. Vasco is een leuk joch, wordt soms opeens heel kwaad. Hij is slim op het
gebied van elektriciteit, en we noemen hem onze electricien.
School: Vasco heeft een jaar verloren door de ziekte, en zit nu in de zesde van de basisschool, samen met Betinho, zijn
beste vriend.

BEATRIZ
Voornaam: Beatriz
Achternaam: Jorge
Geb.dat: 15 febr. 2003
Opn.dat: 6 sept. 2009
Beatriz woont ook al jaren bij ons. Haar moeder is overleden, en ze woonde bij een
grootmoeder die niet de mogelijkheid had goed voor haar te zorgen. In de vakantie is
ze wel een paar dagen thuis geweest bij de grootmoeder. Beatriz is een gevoeilig
meisje, meestal vrolijk, en heeft genoeg vriendinnen. Op school heeft ze veel
problemen. Heeft de tweede klas overgedaan, maar ook nu nog gaat het niet echt goed.
Ze heeft het meeste contact met Marcia, een groepsleidster die veel voor haar betekent.
Gezondheid: Beatriz heeft Aids, en neemt Aidsremmers. Ze heeft een goede weerstand.
Vanaf het begin dat ze bij ons is, heeft ze vaak huidproblemen, veel wondjes, en krijgt
hiervoor geregeld antibiotica. Ze is nogal mager, maar verder niet vaak ziek.
School: Ze zit nu in de derde klas van de basisschool.

HERMINIA
Voornaam: Herminia
Achternaam: Valentino
Geb.dat: 1 mei 2003
Opn.dat: 19 mei 2006
Herminia is onze “dramaqueen”. Ze is
ook altijd graag aandacht van bezoekers,
Herminia woont al heel lang bij ons. Ze
de zorg erg te wensen overliet. Omdat
gevraagd om Herminia bij ons te laten
gekend, Haar vader is een jaar geleden
Christine, is als een moeder voor haar en
Gezondheid: Herminia is eigenlijk nooit
goede weerstand.
School: Herminia heeft de tweede klas
gaat nu wel wat beter met leren.

uniek, en maakt makkelijk contact. Ze wil
en spreekt zelfs een beetje Engels.
komt uit een ander kindercentrum, waar
Herminia ook Aids heeft, werd ons
wonen.Haar moeder heeft ze nooit
overleden. Een groepsleidster, tia
neemt haar soms mee naar huis.
ziek. Ze krijgt Aidsremmers en heeft een
overgedaan, en zit nu in de derde klas. Het

COLÁCIO
Voornaam: Colácio
Achternaam: António
Geb.dat: 30 maart 1998
Opn.dat: 31 maart 2006
Colácio is 13 jaar, maar erg klein
voor zijn leeftijd. Hij is een aardig
joch, heeft vrienden, maar is soms
wel erg stil. Op school heeft hij veel
problemen, en doet nu de vijfde klas
voor de derde keer. Hij is vroeger erg
ziek geweest van Aids, en
waaschijnlijk heeft de ziekte ook zijn
leervermogen aangetast. Hij krijgt nu
elke dag bijles, om toch te leren
lezen. Ook krijgt hij psychologische
hulp in het ziekenhuis. Colácio heeft
een vader, die bij ons werkt als wacht. Dus Colácio ziet zijn vader vaak. Zijn moeder is in 2005 overleden.
Gezondheid: Omdat de weerstand laag bleef, (Cd4) krijgt hij nu sterkere medicijnen (tweede lijn). Hij krijgt ’s ochtends
om 5 uur al z’n eerste tablet. Gelukkig is hij niet vaak ziek. Vroeger heeft hij wel vaak in het ziekenhuis gelegen, met
name met longontsteking en ademhalingsmoeilijkheden.

DÍRCIO
Voornaam : Judírcio
Achternaam: Sitõe
Geb. datum: 7 juli 2003
Opn.datum: 23 fbr. 2008
We kwamen Dírcio tegen in 2008 tijdens huisbezoeken van de gemeente van pastor
Fernando in Maluana, hier twee uur vandaan. Hij woonde bij zijn moeder, maar zat de
hele dag alleen voor het huisje, totdat de moeder terugkwam van werken op het veld.
Dírcio heeft epilepsie en is spastisch, maar kreeg geen medicijnen, waadoor hij vaak
epileptische aanvallen had. Zijn verstandelijke vermogen is heel beperkt, praat niet,
loopt niet en is niet zindelijk. Eigenlijk merken we alleen dat hij van muziek houdt.
Dan lacht hij soms en is wat beweeglijker. Hij zit in een rolstoel en zou eigenlijk
meer fysiotherapie moeten krijgen Door de juiste medicijnen heeft hij nu geen aanvallen
meer. Zijn moeder komt nooit meer op bezoek. Hij is al 9 jaar, maar heel klein.

SANTOS
Voornaam: Santos
Achternaam: Belmeiro
Geb.dat: 9 november 2005
Opn.dat: 5 juni 2006
Santos is een mooi joch om te zien, en ook een jongen die goed met
alles meedoet en populair bij de andere kinderen is. Hij kwam in
2006 bij ons, vanuit een ander kindercentrum waar de zorg erg te
wensen overliet. Ze dachten dat Santos Aids had, en vroegen daarom
of hij bij ons kon komen. Ook had hij asma en 5 kruizen (de ergste
vorm) van malaria, waardoor hij meteen op de intensive care van het
ziekenhuis terecht kwam. Nu is hij genezen van asma en bleek
uiteindelijk ok geen Aids te hebben. Hij is dan ook nooit meer ziek. Hij is net begonnen op de lagere school, een
spannende gebeurtenis, ook omdat ze slaan op school. De eerste dagen was hij bang, en ging de klas niet binnen. Santos
heeft geen moeder meer, en met de vader hebben we ook nooit contact gehad.

NÉLIA
Voornaam: Nélia
Achternaam: Afonso Sozinho
Geb. Dat: 8 nov. 1996
Opn.dat: 19 februari 2007
Nélia is niet het oudste maar wel het
meest volwassen kind, puber, van
ons huis. Ze is heel verantwoordelijk, en
heeft veel invloed op de andere
kinderen. Ze leidt ook vaak de
zondagsschool. Ze zit als enige
van ons huis op de middelbare school.
Het maatschappelijk werk vroeg
in 2007 of Nélia bij ons kon komen,
omdat ze bij een tante woonde,
die niet erg gezond was, en veel aan haar
lot over gelaten werd. Ze had
vreselijke wonden op haar hoofdhuid, en droeg een hoofddoekje. Inmiddels is ze een mooie meid en we zijn blij met
haar. Soms gaat ze op bezoek bij haar tante, oma en broers.
Gezondheid: Nélia is geboren met HIV, maar hoeft nog steeds geen Aidsremmers, omdat haar weerstand nog steeds
redelijk is, wat voor haar leeftijd wel opmerkelijk is. Soms heeft ze longontsteking, en heeft ook een keer daarvoor in het
ziekenhuis gelegen.
School: Nélia zit in de 10 e klas. De school gaat door tot de 12 e. Daarnaar zou ze naar de universiteit kunnen. Ze wil graag
arts worden en in een ontwikkelingsland (Haïti) werken.
HIPÓLITO

Voornaam: Hipólito’
Achternaam: António
Geb.dat: 27 april 1997
Opn.dat.21 jan. 2008
Hipólito heeft de moeilijkste achtergrond van al onze kinderen. Zijn moeder is
overleden toen hij heel klein was, en hij groeide op bij zijn vader en
stiefmoeder. Als de vader lang van huis was, vanwege werk, behandelde de
stiefmoeder Hipólito slecht. Gangreen werd niet behandeld, waardoor één voet
nu
gehandicapt is, en hij heeft een gat in zijn wang vanwege ondervoeding.
Uiteindelijk
sloot ze hem op in een kamer, zonder eten en drinken. Toen de vader hem vond was
hij in coma. IN het
ziekenhuis vertoonde hij weer enig teken van leven, toen hij een infuus kreeg. Toen hij bij kwam uit de coma was hij
totaal verlamd. Toen wij hem voor het eerst tegenkwamen, zat hij in een rolstoel. Hij vroeg al snel of hij bij ons mocht
wonen. Maar omdat wij zijn verhaal niet kenden, en geen vervoer hadden, raadden we een ander centrum aan. Later
hoorden we dat hij toch weer thuis woonde. Maar met een wilskracht als geen ander, kon hij binnen 3 weken lopen, en
kwam hij bij ons. Nu is hij nog steeds emotioneel gauw uit zijn doen, en, begrijpelijk, erg op eten gericht. Maar hij is
geestelijk heel sterk en bidt met vuur. Soms gaat hij een paar dagen naar het huis van tia Rosa, waar hij een speciale band
mee heeft. We hopen nog steeds dat hij nog een keer aan het gat in zijn wang geopereerd kan worden.
Gezondheid: Hipólito heeft ook Aids, en reageert goed op de Aidsremmers die hij krijgt. Maar om geopereerd te
worden, moet zijn weerstand (cd4) eerst omhoog gaan.
School: Hij zit in de zesde klas van de basisschool, maar heeft veel problemen met leren. Hij kan een klein beetje lezen.

ZIDAN
Voornaam: Olívio (Zidan)
Achternaam: Zidan
Geb.dat: 30 augustus 2001
Opn.dat: 1 nov. 2007
Zidan wint ieders hart. Met
woonde bij een tante die gek
Hij geeft een oudere broer,
Zidan heeft een verstandelijke
waardoor hij wat moeilijk
speciale school moeten, maar
van de basisschool, maar
heeft ook Aids, en zelfs met Aidsremmers, blijft hij een zwakke gezondheid houden.

zijn glimlach en eenvoud. Hij
met hem was, maar teveel dronk.
die hem een enkele keer opzoekt.
achterstand en is licht spastisch,
loopt. Hij zou eigenlijk naar een
die is er niet. Hij zit nu in de derde
presteert niet op dat niveau. Hij

BENEDITO
Voornaam: Benedito
Achternaam: Almeida
Geb.datum: 24 april 1995
Opn.dat: 21 april 2006
Benedito woont al heel lang bij ons en is onze oudste jongen, maar ziet er
jonger uit. Hij zit in klas 7 van de basisschool. Hij heeft alleen nog een
oudere broer in Zuid Afrika en een tante die laatst voor het eerst op beoek
kwam. Benedito heeft Aids, maar is vrijwel nooit ziek. Hij is een echte
puber aan het worden, met al z’n ups en downs. Het zou goed zijn als hij
meer vrienden zou hebben van zijn eigen leeftijd.

CECÍLIA
Voornaam: Cecília
Achternaam: Cajumba
Geb.datum: 11 april 2007
Opn.datum: 17 october 2007
Op dezelfde dag dat we Cecília
wonen, overleed de moeder. De
zelf bleek na een jaar toch geen
aantal broers die in een ander
wonen. De oudste broer woont vlak
Cecília is een vlot bijdehand kind,

ophaalden bij de oma om bij ons te
moeder had Aids, maar Cecília
Aids te hebben. Ze heeft een
centrum van Iris Ministries
bij ons, Cecília ziet hem als vader.
dat leuk mee doet op onze kleuterschool.

LÚCIA
Voornaam: Lúcia
Achternaam: Sansão Mathi
Geb.datum: 14 januari 1998
Opn. Dat: 28 mei 2009
Lúcia is een leuke meid, meestal duidelijk aanwezig, en spontaan. Ze houdt van
helpen in de huishouding. Ze was al vroeg zelfstandig, omdat ze thuis, bij haar
oma, vaak alleen was, en voor zich zelf moest koken. Lúcia heeft Aids. Doordat
ze zo vaak alleen was en dacht dat je Aidsremmers alleen mocht nemen na het
eten, nam ze ze vaak niet in, omdat er niets te eten was… Hierdoor is haar
weerstand nu erg laag, en moet ze misschien binnenkort met zwaardere Aidsmedicijnen beginnen.
Op school doet ze het goed, ze zit nu in de 6e klas.

FILOMÉNE

Voornaam: Filoméne
Achternaam: Angélica
Geb.datum: 12 juni 2005
Opn.dat: eind 2005
Filoméne is een mooi meisje om te zien. Ze is net begonnen in de eerste klas van de
basisschool. Ze heeft geen aids, maar heeft wel een ouder zusje aan Aids verloren, en haar
moeder is ook al heel ziek geweest. Op dit moment gaat het redelijk, maar de moeder toont
weinig verantwoordelijkheid. Geen enkel van haar andere kinderen gaat naar school en ze
wonen allemaal op een ander adres. In de schoolvakantie is Filoméne wel thuis geweest.

ISAURA
Voornaam: Isaura
Achternaam: António
Geb.datum: 18 october 1997
Opn.datum: begin 2011
Isaura woonde bij een tante, nadat haar moeder overleden was,
maar ging niet naar school en werd slecht behandeld. De
verhalen die Isaura vertelt over haar verleden zijn soms verward,
maar waarschijnlijk is er sprake geweest van misbruik en
witchcraft. Haar jongste zusje, Deborah, woont ook bij ons, bij een
echtpaar dat bij ons werkt. Isaura is al 14 en is lang voor haar leeftijd.
Daarom vindt ze het maar niets dat ze pas in de derde klas zit. Isaura is goed
gezond.

ERNESTO
Voornaam: Ernesto
Achternaam: Macuacua
Geb.datum: 10 januari 2002
Opn.datum: 27 maart 2009
Ernesto is een albino jongen,
slechtziend en die ook nog Aids
heeft. Zijn moeder is overleden
toen hij klein was, en zijn vader
woont en werkt in Zuid Afrika. Hij
heeft veel familie,maar er is altijd
verwarring, en wanneer hij thuis is,
krijgt hij zijn medicijnen niet altijd.
Hierdoor heeft hij een lage
weerstand en krijgt nu zwaardere
medicijnen, (tweede lijn). Zijn
grootmoeder van moeders zijde is
toverdokter, en misschien heeft zij
ook nog traditionele medicijnen
gegeven, die slecht samen gaan met Aidsremmers. Ondanks alles is Ernesto een redelijk vrolijk joch, en speelt hij steeds
beter met andere kinderen. Zijn ogen zijn verbeterd, maar toch heefthij het op school nog moeilijk.

EMILY
Emily is nieuw in het huis, vanaf eind 2011. Later volgt meer onformatie
over haar.

