Stichting Kinderen van Viljoenskroon en Hospice Viljoenskroon
Al vanaf 1995 zijn er in Viljoenskroon vrijwilligers die zich het lot van de armen en zieken aantrekken.
In de begin jaren was het voornamelijk de verzorging van de mensen met kanker en TBC die nog
maar kort te leven hadden. Later, toen HIV en AIDS meer bekend werd is men zich hiervoor gaan
inzetten. Een stuk grond met een niet al te best onderhouden huis werd de eerste Hospice.
In 2002 kwamen wij, toevallig omdat onze gids van de rondreis daar woonde, in contact met de
Viljoenskroon Hospice Association (VHA). In 2004 zijn we weer terug geweest en hebben we kleding,
speelgoed en wat geld meegenomen. Het was juni 2005 toen we onze Stichting Kinderen van
Viljoenskroon hebben opgericht. Vanaf dat moment is het in een stroomversnelling gekomen.
De huisvesting was nog aller belabberdst. Er waren ongeveer 35 kinderen die voornamelijk bezig
gehouden werden en eten kregen. De baby’s lagen op het gras onder de bomen, voor de
allerkleinsten was er een
soort partytent waarin ze
konden slapen. Veel van deze
kinderen hadden weinig
overlevingskansen.
We kunnen stellen dat 80%
de schoolgaande leeftijd van
7, 8 jaar niet haalden. Met dit
verhaal zijn we de boer op
gegaan en geprobeerd onder
familie en vrienden wat
donateurs te krijgen. Dat
lukte aardig.

Ons eerste project was drieledig. De renovatie van het gebouw, medicijnen en HIV testen. Samen
met onze donateurs en Memisa hebben we het benodigde geld bij elkaar gekregen om dit te
realiseren. Ondertussen hebben we een heel nieuw gebouw neergezet met een ziekenzaaltje, baby
slaapplaats en kinderopvang. Een nieuwe grote keuken gebouwd en ingericht. Verpleegkundigen
opgeleid, een Mercedes Vito voor het vervoer naar de township gekocht, een speeltuin ingericht, een
ambulance voor rolstoelvervoer gekocht en een naaischool met ruim twintig leer-werkplekken
gerealiseerd. In de zeven jaren dat onze stichting bestaat hebben we al ruim € 400.000,00 besteed
aan al onze projecten.
Op dit moment zijn er op de Hospice tussen de 80 en 90 kinderen, die dagelijks worden opgehaald en
weer thuisgebracht. De situatie is nu zo dat bijna alle kinderen een goede kans hebben lang te leven.
Veel kinderen krijgen aidsremmers. Maar alleen als men zeker weet dat ze HIV positief zijn. Het is
nog steeds moeilijk om ouders/verzorgers over te halen de kinderen te laten testen.

Wanneer de kinderen 7, 8 jaar zijn verlaten ze de Hospice omdat ze naar school moeten. De
verzorging van de kinderen valt dan niet helemaal weg. In het thuiszorgproject worden ze nog
regelmatig bezocht en blijven voor een deel nog onder de hoede van de VHA.
Nu de basis; voedsel, medicijnen en verzorging goed geregeld zijn hebben we het onderwijs als
vervolgstap genomen. Afgelopen jaar, 2010, is een docente aangetrokken die 20 kinderen opgeleid
heeft tot Graad R. Dit is het niveau van bij ons basisschool groep 2. Een andere groep is naar een
privéschool in Viljoenskroon gegaan. De totale groep van bijna 40 kinderen is te groot voor een
docent(e). In september 2010 hebben we een perceel met huis naast de Hospice aangekocht. Hier
willen we een nieuwe school gaan bouwen. Op deze manier blijven de kinderen onder toezicht van
de Hospice tot 12, 13 jaar. Een leeftijd waarop de meeste kinderen weten hoe om te gaan met
medicijnen en gezonde levenshouding. In augustus 2012 is gestart met de bouw van een school,
zodat de kinderen langer op de Hospice kunnen blijven. De school staat direct naast de Hospice.
Om dit alles te realiseren blijven wij zoeken naar nieuwe donateurs. Elk bedrag hoe klein ook is voor
deze kinderen belangrijk.
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