de ouders/verzorgers en er zijn geen verplichtingen om een
uniform en schoenen aan te schaffen.
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(Goede avond in Tonga, een van
de 73 talen die Zambia rijk is),

Na een hete zomer wordt het toch weer eens tijd om een
nieuwe Nieuwsbrief uit te brengen. Wij willen het contact
met jullie niet verliezen en jullie ook op de hoogte houden
van de dingen die de stichting doet, nu alweer voor het vierde jaar.
De momenten waarop ik deze brieven schrijf nemen me
altijd mee terug in de tijd en vier jaar is een lange tijd!
Er gebeurde veel, maar als je nu terug kijkt is het ook weer
bijna ongelooflijk hoe snel die tijd voorbijging.
In Zambia gaan we op het moment de hete tijd in. De maanden september en oktober zijn de heetste maanden van het
jaar. Het land verandert dan van een mooi groen land naar
een dorre en gelige kleur. Eind oktober snakt iedereen naar
de regens opdat die enige verfrissing brengen. Als de eerste
regens vallen dan leeft het land op, binnen enkele weken
verschijnen nieuwe groene blaadjes aan de bomen en moet
er hard gewerkt worden om alle mais te planten.

Dit type scholen zorgt er derhalve voor dat: kinderen een
kans hebben om naar school te gaan en ze zo betere kansen
geeft in de maatschappij; het aantal straatkinderen terugbrengt en ze van criminaliteit te weerhouden; ze een min of
meer normaal gestructureerd leven bieden; en tenslotte
hoop en plezier bieden aan de armste kinderen.
De scholen volgen het lokale lessysteem van vijf dagen per
week naar school en gebruiken de normale lesboeken. Sport
en andere open lucht activiteiten zoals landbouw, groeien
van planten en groenten en verder muziek en toneel horen
ook bij het lesprogramma. De leraren zijn vrijwilligers van
binnen de gemeenschap, voor een deel met een lerarenopleiding, voor een deel mensen met een middelbaar school
diploma aangevuld met een korte leraren cursus (waarbij je
moet denken aan enkele dagen). Op het moment zijn er 41
leraren die lesgeven aan zo'n 1400 leerlingen verdeeld over
zeven centra.
Doordat het systeem van de open school zo aansloeg zijn de
centra op zeer korte termijn gestart zonder volledig uitgerust te zijn. Leraren improviseerden en improviseren nog
steeds. Bureautjes, stoelen, en onderwijs materialen ontbreken op grote schaal. Wat een leuk nieuwtje is en motiverend
voor de kinderen is dat het onder-12 basketbal team van de
school het beste schoolbasketbal team van Kabwe was in
een toernooi dat in februari gehouden werd en waaran 6
scholen uit Kabwe deelnamen. Ook hebben ze met pasen
een groot toneelstuk uitgevoerd waarbij onder andere de
burgmeester van Kabwe aanwezig was.
Chawama Women Club

Deze nieuwsbrief gaat vooral over scholen, kinderen en
vrouwen. Het blijkt dat de stichting het meeste doet op dit
vlak. We nemen deze keer de Open Community School in
Kabwe onder de loep. De stichting helpt deze school via een
maandelijkse bijdrage, nu 300 gulden en via de financiering
van korte cursussen. De volgende keer zullen we het uitgebreider over de Fountain of Hope stichting hebben.
Buyantanshi Open Christian Community School
(kortweg BOCCS geheten)
The open gemeenschap scholen zijn gesitueerd in 7 wijken
van Kabwe. De eerste van deze zeven centra werd geopend
in mei 1998. Het systeem van Open Community scholen is
nieuw in Zambia en in maart 1997 werd een overkoepelende organisatie gevormd met de hulp van UNICEF. Deze
organisatie heet de 'Zambia Community schools secretariaat. BOCCS werd lid hiervan en op 23 november 1998 werd
de school officieel geopend door de minister van onderwijs,
brigadier-generaal Godfrey Miyanda en andere eregasten.

De Chawama vrouwenclub heeft eind vorig jaar 1000 gulden van de Stichting ontvangen om een kredietfonds op te
zetten. De vrouwenclub bestaat uit 50 vrouwen die zich
onderling in groepen van 10 hebben georganiseerd. De
vrouwen besluiten zelf aan welke groepen ze een bedrag
uitlenen en voor hoe lang. De eerste leningencyclus liep van
januari tot en met juli. Alle groepen hadden een projectvoorstel ingediend. Er waren groepen die kippen wilden
fokken, groepen die handwerken, groepen die kleren en
schoenen verhandelden, groepen die groenten en mais wilden handelen.

Wat betreft de leerlingen wordt prioriteit gegeven aan meisjes, wezen en de armste kinderen, wiens ouders niet de middelen hebben om hun kinderen naar school te sturen. Op alle
normale scholen in Zambia moeten de kinderen een school
uniform aanschaffen en inschrijfgeld betalen. Als gevolg
zijn de meeste kinderen die op BOCCS zitten drop-outs
(uitvallers) van de normale scholen. Vooral na het overlijden van hun ouders veroorzaakt door AIDS gerelateerde
aandoeningen. BOCCS vraagt een minimale bijdrage van

Eind juni was twee-derde van het geld dat de vrouwen
gebruikt hadden weer terugbetaald. Een groep had een wat
avontuurlijker plan. Zij hadden tweede handskleding mee
genomen naar het platteland en wilden dat ruilen tegen
mais. Met de mais wilden zij dan terugkomen naar Lusaka
om het te verkopen tegen een behoorlijke winst en hun
lening terug te betalen. In de praktijk is dit best moeilijk
want geen van die vrouwen had een auto, dus transport moet
ter plekke geregeld worden en op sommige plekken komt er
misschien een auto per dag langs. Als je dan bedenkt dat
iedere zak mais 90 kilo weegt dan kun je dus wel begrijpen
waarom zij eind juli nog niet terug in Lusaka waren. Als
deze vrouwen hun lening terugbetalen dan heeft iedereen
terugbetaald en dan begint in september de tweede leencyclus waarbij de groepen hun nieuwe plannen weer presenteren en opnieuw een lening krijgen. Het idee is dat de vrouwen op deze manier een start kapitaal hebben om mee te
werken.
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Fountain of Hope
Fountain of Hope is een zambiaanse vrijwilligersorganisatie
die zich vooral bezig houdt met straatkinderen in Lusaka.
Volgende keer zullen we deze organisatie meer in detail
beschrijven. In samenwerking met de straatkinderen is
Fountain of Hope een school/ontmoetingsgebouw aan het
bouwen in Lusaka. Dit moet dan een plek zijn waar de
straatkinderen altijd welkom zijn. Via een gift van de
gemeente dragen wij hieraan mede bij. Een deel van het
geld is gebruikt voor het maken van straatkinder bestendige
schoolbanken. Deze bankjes zijn nu klaar en worden in de
school gezet op het moment dat het dak erop zit (als ze er
nu al in gezet worden dan zouden ze op een magische
manier verdwijnen).
Verder doet de Fountain of Hope alle moeite om de ouders
of verzorgers op te sporen van deze straatkinderen en kijkt
hoe de gezinssituatie is. Deze moeders worden vervolgens
uitgenodig om ook wekelijkse bijeenkomsten op de schoollokatie te volgen en krijgen daar les en voorlichting in lezen
en schrijven, rekenen en handelskennis. Hierna kunnen deze
vrouwen dan een lening krijgen waardoor ze in staat worden
gesteld wat meer te verdienen. Het idee hierachter is dat ze
dan beter in staat zullen zijn om beter voor al hun kinderen
te zorgen. Dat dit geen gemakkelijke taak is mag duidelijk
zijn. Veel van de vrouwen zijn alleenstaand en hebben dan
voor eten te zorgen voor tien tot twaalf hongerige kinderen.
Niettemin heeft deze aanpak van Fountain of Hope al een
aantal kinderen van de straat weer teruggebracht naar de
familie. Fountain of Hope vrijwilligers blijven de families
bezoeken om de gezinssituatie in de peiling te houden.
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Veel mensen in Sambeek en omgeving willen de mensen
in Zambia helpen en steunen onze projecten. Dit gebeurt
tijdens blije gebeurtenissen, maar zeker ook tijdens droevige omstandigheden. Hiervoor onze hartelijke dank.
De stichting zelf is afgelopen jaar actief geweest met het
aanschrijven van instanties die onze projecten kunnen
ondersteunen en waarvan we ook positieve reacties hebben ontvangen.
Verder hebben we een aanvraag ingediend bij de gemeente Boxmeer voor het project ‘Fountain of Hope’.
Aan dit project wordt gewerkt zoals in deze nieuwsbrief
beschreven is.
Iedereen bedankt voor alle giften van het afgelopen jaar!
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Shimabala school en kliniek
In een vorige nieuwsbrief hebben we al eens de achtergronden beschreven van het schooltje in Shimabals dat daar
werd gebouwd door de lokale mensen en werd voorgetrokken door Sonya Doras, een engelse onderwijzeres. Wij zijn
blij om te kunnen melden dat dat klaar is en dat de school in
juni onofficieel in gebruik is genomen. De officiele opening
vind waarschijnlijk eind september plaats. De stichting is
blij dat ze dit mogelijk heeft kunnen maken en Mientje heeft
me al een Sambeekse vlag meegegeven zodat die naast de
Zambiaanse vlag kan pronken aan het gebouw.
Helaas is Sonya een tijdje ernstig ziek geweest (cerebrale
malaria) en heeft zij daardoor niet zoveel activiteiten ontplooid. Nu is ze er echter weer bovenop en halen we met
zijn allen diep adem om de tweede etappe van het plan te
verwezenlijken. Er moet namelijk nog een kliniekje bij de
school gebouwd worden zodat de kinderen ook geregeld
gecontroleerd kunnen worden en er iets van een centrum in
de gemeenschap ontstaat. Hiervoor is echter nog veel geld
nodig. Niettemin we beginnen gewoon en voeren gewoon
speciale acties wanneer dat nodig is.

