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Een stevig home voor Theologisch Onderwijs in Zambia
Utrecht, september 2013

Zusters en broeders,
Dit najaar roepen we uw hulp in voor de scholing van leken en predikanten in Zambia. De
Zending steunt al jaren een succesvolle opleiding, waarbij cursussen ‘in het land’ gegeven
worden maar een centrale plek voor bijeenkomsten toch broodnodig blijft. Het betreffende
centrum in Kitwe staat op instorten…….
Renovatie mogelijk maken
Samen met internationale partners staat de Doopsgezinde Zending garant voor de reconstructie
van het centrum voor theologisch onderwijs op locatie in Zambia (TEEZ). We verstrekken een
lening, die we over een periode van vier jaar stapsgewijs kwijtschelden als de renovatieplannen
zijn uitgevoerd. De renovatie start in 2013.
Wat ging vooraf?
Ds. Mabuluki, directeur van het oecumenische TEEZ, zette, in navolging van het doopsgezinde
seminarie Semilla in Guatemala, een landelijk scholingsnetwerk op. Het lastige reizen en de
schaarse toegang tot de studie theologie, maken dat de kerk in Zambia een schreeuwend
tekort heeft aan geschoold kader. Daarom is het Midden-Amerikaanse opleidingsmodel zo
van levensbelang. Opleiders gaan op reis naar een groepje studenten en geven d aar les.
Studenten die het niveau van opleider bereiken, nemen dan scholingstaken over.
Wat is ons doel?
Een sobere, maar solide thuishaven voor TEEZ. Renovatie van het bestaande guesthouse in Kitwe
is hiervoor de uitgelezen en eigenlijk enige mogelijkheid. Menig lekenvoorganger dankt haar of
zijn opleiding aan TEEZ. Zullen we samen ook anderen zo’n kans blijven bieden?
Hoe kunt u helpen?
Uw financiële bijdrage ontvangen we, l i efst via e-bankieren, graag op bankrekening
545424976 t.n.v. de Doopsgezinde Zending. Voor uw steun danken wij u hartelijk.
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