gebouwd. Dit was in de tijd voordat er stroom in het
gebied was. De daken van zinken golfplaten maakten de
huizen erg heet en de toiletten waren buiten gebouwd,
geen pretje als je ’s nachts naar het toilet moest. Verder
heeft de school op een afstand van zo’n 4 kilometer nog
een aantal huisjes toegewezen gekregen. Deze huisjes
waren totaal niet van sanitair voorzien. De school heeft
tegenwoordig zo’n 20 leraren die het onderwijs in alle
onderwerpen verzorgen van het eerste schooljaar tot en
met het negende schooljaar, de meeste kinderen zijn
dan zo’n 14‐15 jaar oud als ze van school gaan. De
leraren wonen verspreid over de twee locaties.
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Muli bwansi,
Bwino? Alhoewel we nu een jaar in Zambia zijn blijft het
in de praktijk een uitdaging om goed te kunnen
communiceren. Internet is vaak niet te gebruiken en ook
heeft Zambia het afgelopen jaar met massale
elektriciteitstekorten te maken gehad. Gemiddeld
hebben we zo’n 10 uur per dag geen stroom. In de
compounds (de arme stadswijken) kan dat oplopen tot
2‐3 dagen achter elkaar geen stroom. Zambia heeft in
2015 te maken gehad met behoorlijke economische
schokken die na een aantal jaren van economische groei
het land weer flink terug werpt.
Het afgelopen jaar, het 21e alweer, zijn er weer een
aantal zaken gerealiseerd bij de Hetty Denen School in
Shimabala, de Hetty Denen kliniek is weer verder
gegroeid en we zijn actief bij de ontwikkeling van
Chikupi ambachtsschool betrokken.

Hetty Denen School
Begin 2015 was Mrs. Malimba, het schoolhoofd, op
verlof. Zelf dacht ze aan het einde van het jaar met
pensioen te kunnen gaan, maar helaas voor haar heeft
de overheid ook in Zambia de pensioneringsleeftijd flink
omhoog gebracht, dus mag ze nu nog 5 jaar langer door.
Goed voor de school en voor onze stichting, even
omschakelen voor mevrouw Malimba. Eind 2015 hebben
we een project afgerond dat met steun van Wilde
Ganzen is uitgevoerd. Het ging om de (nieuw)bouw van
twee lerarenhuizen en de verbetering van de sanitair bij
een aantal oudere huizen.
De school heeft tegen de 1000 leerlingen, er zitten in
sommige klassen meer dan 60 leerlingen en de
onderwijzers hebben hun handen vol aan het lesgeven
van al deze kinderen. In het hoogste schooljaar
(schooljaar negen) zijn er zelfs drie klassen gemaakt. De
overige jaren hebben allemaal twee klassen. Bij de
school zelf waren er in een eerdere fase al vier huizen

Wat hebben we bereikt? Eerst zijn er vooral
bouwmaterialen gekocht en is er naar een aannemer
gezocht. Hierna is men verder gegaan met de bouw van
de nieuwe huizen. In 2015 zijn, na wat probleempjes
met aannemers, loodgieters en de lokale
elektriciteitsmaatschappij Zesco de twee
nieuwbouwhuizen verder afgewerkt en toegewezen aan
twee leraren van de school. De huizen wachten nog
aansluiting op het elektriciteitsnet door Zesco. Hiervoor
is de betaling al gedaan, Zesco zegt met materiaalgebrek
te kampen. Toewijzing geschiedt door een zogenaamd
‘housing comité’, waarin het schoolhoofd, haar
vervanger en twee vakbondsleden zitting hebben. Zij
besluiten aan welke leraren de huizen toegewezen
worden. De huizen zijn ondertussen bewoond.
Bij de oudere huizen die geen sanitaire voorzieningen
hadden zijn een aantal septic tanks gebouwd. Twee
huizen zonder plafonds hebben plafonds gekregen. Een
aantal doelen zijn dus bereikt. Echter het geld was niet
toereikend om alle activiteiten volledig uit te voeren. Er
is ook wat geld gebruikt voor onderhoud dat niet
opgenomen is in het projectvoorstel. Het gaat dan om
nieuwe beglazing waar ramen kapot waren gegaan van
de school, problemen met de sanitair op school en het
opnieuw betegelen van een schoolruimte. Het project
waar Wilde Ganzen ook aan bijgedragen heeft wordt bij
deze per eind 2015 afgesloten. Maar dat is niet alles.
Recentelijk hebben we met het schoolhoofd een
evaluatie uitgevoerd. Op termijn wil de school les
kunnen geven tot aan het twaalfde lesjaar (grade 12), na
het afsluitend examen van jaar 12 krijgen de leerlingen
ook een geldig middelbare school diploma. Meer
kinderen kunnen dan hun diploma halen dan nu. Nu
moeten kinderen na het negende lesjaar op zoek naar
een school verder weg. Vaak is hier geen geld voor
(iedere dag op en neer). We gaan kijken hoe we hier
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handen en voeten aan kunnen geven. Maar verder
kampt de school met een aantal praktische problemen.
De oudste gebouwen zijn van 1997 en hebben
onderhoud nodig. Enkele ruimtes moeten betegeld
worden en de wc’s zijn gebouwd voor 400 leerlingen.
Een van de meisjes wc’s is zelfs gesloten omdat er
instortingsgevaar is. We willen dit met urgentie
aanpakken om een gezonde situatie te houden. Ook
gaan we, samen met het ministerie van onderwijs kijken
wat er met de lerarenhuisjes nog aanvullend aan
onderhoud gedaan moet worden om een normale
woonsituatie voor elkaar te krijgen.
Een andere zaak waar de school heel erg mee geholpen
is, is de aanschaf van een kopieermachine. In 2015 is er
door een basisschool in Nederland actie gevoerd waarbij
een deel van het bedrag bij elkaar is gekomen. De
kopieermachine wordt deze maand februari’16 geleverd
en geïnstalleerd. Hiermee kunnen lesmaterialen en
testen gekopieerd worden voor scholieren en leraren,
hopelijk levert dit betere examenresultaten op. Ter
vergelijk, de landelijke statistieken voor eindexamens
(jaar twaalf) leveren al jaren een slagingspercentage van
net onder de 50%, erg laag dus.

Chikupi Ambachtsschool
De ambachtsschool in Chikupi wordt sinds 2012 door
onze stichting ondersteund. Leerlingen leren er om
metselaar, staalbewerker, lasser, kledingmaker of boer
te worden. De school heeft een éénjarig programma,
daarna kunnen de beste leerlingen zich nog verder
specialiseren in een tweede jaar. In het eerste jaar
worden de studenten opgeleid in de richting die ze zelf
kiezen. De school heeft een boerderij waar ze varkens en
kippen houden en ook een aantal visvijvers hebben.
Daarnaast produceren ze groenten, veel kool, ui en
tomaat en fruit. De opbrengsten worden gebruikt om de
school te laten draaien. Dit levert nog niet genoeg op om
de school te financieren. De afgelopen jaren zijn we in
het bijzonder betrokken geweest bij het inrichten van
het metaalbewerkinglokaal (met de mensen van
5xBeter) en steunen we de school met een bijdrage voor
een aantal studenten, die niet zelf hun schoolgeld
kunnen betalen. Dit jaar staan er nog een aantal
activiteiten op de planning om het metaallokaal verder
te voorzien van gereedschappen en het op peil brengen
van de elektrische installatie door een Nederlandse
installatietechnicus.

Overig

Hetty Denen Kliniek
De kliniek onder leiding van dokter Tembo doet het
goed. Er zijn al enkele bevallingen uitgevoerd in de
kraamkliniek die naast de praktijk gebouwd is. De
kraamkliniek wordt vooral gebruikt als
consultatiebureau en antenatale kliniek (controles voor
de bevalling). Ook worden de ruimtes gebruikt voor
voorlichting aan groepen vrouwen. In 2015 is de kliniek
verrijkt met een sterilisatieapparaat. Voor de installatie
hiervan was een extra elektriciteitsgroep in de meterkast
nodig om het apparaat te kunnen gebruiken. Dit is
ondertussen ook voor elkaar gekomen. Mr. Tembo
vertelde trots dat bij de laatste inspectie van het
ministerie van gezondheidszorg men vond dat de kliniek
zou moeten doorgroeien naar een district
gezondheidscentrum (met meer staf en meer diensten).
Om dat voor elkaar te krijgen moet er wel aan een
aantal voorwaarden voldaan worden. Dr. Tembo is druk
bezig om deze samen met het ministerie en onze
stichting in kaart te brengen, daarna kijken we weer
verder. Ondertussen moet hij zijn patiënten ook nog
eens gezond houden met een kleine staf van drie
personen. Genoeg te doen dus en ook weer verdere
plannen voor de nabije toekomst.

Van oudsher dragen we jaarlijks bij aan de Open
Community School in Kabwe. Hiermee helpen we er aan
mee dat de wezen die de school bezoeken dagelijks een
goede maaltijd op school krijgen.
Al met al zijn er weer een hoop plannen waarvoor uw
donatie belangrijk is om uitvoering mogelijk te maken.
Wij hopen ook in 2016 weer op u te mogen rekenen.
Hartelijk dank.

Weetjes




Dank aan de scholen, individuele mensen en
SOBoxmeer die ook dit jaar weer actie gevoerd
hebben voor Zambia
De nieuwsbrieven kun u per mail ontvangen. Hiervoor
kunt u zich aanmelden via
www.hettydenenzambia.com
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