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Hallo allemaal,
Ongemerkt is het 2004 geworden. Mijn geest werd zo in
beslag genomen door alle alledaagse en niet zo alledaagse
beslommeringen dat ik vooral van de laatste twee maanden
van 2003 weinig tijdsbesef heb overgehouden.
Het was de bedoeling om half november zelf nog een kijkje te gaan nemen in Zambia in verband met een nieuw project maar helaas kon dat geen doorgang vinden vanwege het
feit dat op 3 november onze tweede zoon Nathan veel te
vroeg geboren werd. Eigenlijk zou hij rond deze dagen
geboren moeten worden. Gelukkig lijkt alles goed af te
lopen en is hij nu bij ons thuis.
Dan merk je toch dat gezondheid het belangrijkste is en
waar alles voor moet wijken. Ik wens u allen een gezond
2004 toe aangevuld met wat liefde en succes.

Zambia 2003
Voor Zambia was 2003 een relatief stabiel jaar, stabiel
slecht wel te verstaan. Economisch staat het land nog aan de
rand van de afgrond en behoort nog steeds tot de 10 armste
landen ter wereld volgens de Wereldbank. De levensverwachting van de gemiddelde Zambiaan wordt nog steeds
lager en staat nu op 33 jaar voornamelijk als gevolg van de
wild om zich heen slaande AIDS epidemie en de hoge zuigelingensterfte. Er wordt geschat dat van iedere vier
Zambianen er een HIV positief is. Wel schijnt het dieptepunt bereikt te zijn, wordt er openlijk over gesproken en lijken de campagnes aan te slaan bij de bevolking. Stabiel
slecht dus, en dat geeft veel ruimte voor verbetering.
Als je naar de economie kijkt dan valt op dat de wisselkoers
van de zambiaanse kwacha ten opzichte van de euro en de
dollar het afgelopen jaar relatief stabiel is gebleven. Dit
betekent dat de prijzen van geimporteerde artikelen ook niet
al te zeer verhoogd zijn en dat geeft dan weer aan dat het
prijspeil in 2003 min of meer stabiel is gebleven.
Om dit toch in een perspectief te plaatsen van een gewone
zambiaanse familie van zes personen dan blijkt deze familie ongeveer 100 euro nodig te hebben voor de eerste
levensbehoeften. Als je dan weet dat het gemiddelde
maandsalaris zo'n 80 euro bedraagt dan komen er erg veel
mensen maand op maand weer geld te kort voor zelfs maar
de basisbehoeften.
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Afgelopen jaar was er voldoende regen en zo lijkt het erop
dat na twee jaren van hongersnood in een aantal gebieden
dit jaar de directe voedselnood wat minder hoog is.
Stabiel is ook de situatie betreffende de overgang naar een
volledig vrije markt economie. Er is in Zambia nogal wat
weerstand tegen de laatste grote privatiseringen die nog op
de rol staan. In 1991 heeft de toenmalige president Chiluba
met het IMF en de Wereldbank afgesproken dat Zambia
economische hervormingen door zou voeren om de economie gezond te maken in ruil voor financiële steun om de
ergste noden te lenigen. Dit heeft volgens de tegenstanders
van privatisering geleid tot de diepe armoede en grote
afhankelijkheid waarin Zambia is terecht gekomen.
Sommigen noemen dit zelfs een vorm van nieuw kolonialisme.
De laatste grote projecten zijn de privatisering van de nationale bank (Zambia National Commercial Bank) en de telefoon (Zamtel) en electriciteitsmaatschappij (Zesco). Met de
bank is een begin gemaakt, maar hoor je niets over enige
verdere voortgang, een redelijk stabiele situatie dus.
Wel zijn er op het politieke front grote verschuivingen
zichtbaar. Wat niemand verwacht had was dat de huidige
president Mwanawasa zijn voorganger keihard aangepakt
heeft voor corruptie. Dit was volkomen onverwacht aangezien Mwanawasa in eerste instantie voorgedragen was door
Chiluba om de grootste partij, de MMD, te leiden en als een
vriend van deze gezien werd. Ook tegen andere hooggeplaatste figuren worden rechtzaken aangespannen op grond
van corruptie aanklachten. Het zou goed zijn als
Mwanawasa erin zou slagen om de grote corruptie uit te
bannen en dit zal dan ook wel de inzet van de volgende verkiezingen worden. Het is echter nog te vroeg om hier al uitspraken over te kunnen doen.
Waar Zambia wel gescoord heeft het afgelopen jaar en wel
door het optreden van een bepaalde dame is in het televisieprogramma Big Brother. In 2003 was er voor het eerst een
afrikaanse versie van dit programma met deelnemers van
een aantal afrikaanse landen. In de eindstemming waarin
televisiekijkers uit al de deelnemende landen mochten stemmen bleek de Zambiaanse deelneemster Cherise de meest
populaire en ging aldus met het prijzengeld naar huis. Zelfs
Nelson Mandela wilde haar na afloop ontmoeten. In Zambia
was er tijdens de loop van het programma nog wel de nodige kritiek op het programma, zelfs door hooggeplaatste
christelijke politici waarvan de bekendste Nevers Mumba
was. Na afloop overheerste echter de trots dat Zambia weer
eens internationaal een prijs gewonnen had.
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Hetty Denen School

Buyantanshi Open Christian Community School.

In Juni werd de officiële opening van de school georganiseerd, met alle dorpelingen, officials en kinderen (zo'n 600
mensen). Natuurlijk moest ik (Marja) een speech houden. Ik
heb een fles champagne geopend om het allemaal officieel
te maken.
Ze hadden nog heel wat spullen nodig voor de electriciteitsvoorziening. Die waren namelijk gestolen (dieven waren
door het dak gekomen). Met de hulp van de gemeenschap
hebben ze 1.4 miljoen kwacha ingezameld om de spullen
terug te krijgen, maar ze hadden heel wat meer nodig. Dit
probleem hebben we in de loop van het jaar opgelost.
Verder is de school geverfd zodat nu beide gebouwen een
frisse blauwe kleur hebben.
Ze hebben nu 450 leerlingen en 7 leraren. Bedrijf Chilanga
cement heeft wat huisjes beschikbaar gesteld in Shimabala
voor het verblijf van de leraren. Ook is de school begonnen
met de 'adult literacy class' die door 30 volwassen gevolgd
wordt. De hoop is dat als de 'ouderen' onderwijs genieten,
hun kinderen ook aangemoedigd worden om naar school te
gaan.
De school is bezig met expansieplannen, n.l. 2 extra schoolblokken, 6 leraarwoningen en toiletten.

De Buyantanshi scholen waarvan de Waya school door de
Hetty stichting is gesponsord kreeg dit jaar ook hulp van
ons en wel een donatie van 1800 euro die gebruikt zijn om
een aantal leraren hun officiële kwalificaties te laten halen.
De 7 scholen hebben nu samen 3500 leerlingen en zijn ook
het curriculum aan het professionaliseren. Er werd een
workshop georganiseerd om leraren klaar te stomen voor
hun officiële examen.
Chilanga Kraamkliniek
De subsidie van 5000 euro van ‘Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer’ (SOB) is dit jaar besteed aan de
Chilanga kraamkliniek. Chilanga is een dorp verder richting
Lusaka dan Shimabala waar we de school en kliniek
gebouwd hebben. Deze is op het einde van het jaar in
gebruik genomen. De officiële opening volgt nog.
Joost van Dijk
Weetjes

De Shimabala Kliniek
Vlakbij de school is een kliniek gebouwd die voor de hele
gemeenschap dienst doet. Ondertussen is deze ook ingericht
en in dienst genomen.
In augustus heeft de officiële opening plaats gevonden.
Deze opening was georganiseerd door de plaatselijke Lions
club. Dit houdt verband met het feit dat de Lions Club Land
van Cuijck en Overmaze actie gevoerd heeft om de bouw
van de kliniek te sponsoren.
Op het moment woont er een mannelijke verpleger die erg
enthousiast is. De gemeenschap krijgt steeds meer vertrouwen in eigen kunnen en dat is mooi om te zien. Zeker gezien
het feit dat we pas 5 jaar geleden zijn begonnen om via
Sonya en Marja samen te werken met de Shimabala
gemeenschap.
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Geitenproject Shimabala
In dezelfde omgeving waar de school en kliniek staan willen we de mensen in staat stellen om zich verder te ontwikkelen. Alle families die hier wonen verbouwen hun eigen
eten en een van de vakken die op school gegeven wordt is
landbouw om ervoor te zorgen dat de kinderen later voor
zich zelf kunnen zorgen. Samen met Heifer Zambia een
organisatie die geiten aan families geeft waarop deze families het jaar daarop een lam weer aan een nieuwe familie
geven willen wij deze dieren graag aanbieden. De school en
de vrouwenorganisatie van Shimabala willen hier ook graag
voor in aanmerking komen. Wij willen hun daar graag bij
helpen samen met Heifer Nederland en Heifer Frankrijk. De
mensen worden eerst in staat gesteld om te laten zien dat ze
de dieren goed kunnen verzorgen of kunnen hier op de
school een cursus voor volgen voordat ze de dieren krijgen.
De bedoeling is dat door het verantwoord introduceren van
de dieren de mensen meer economische activiteiten kunnen
ontplooien en door grotere bezittingen wat meer bestaanszekerheid op kunnen bouwen. Hiervoor moeten wij in 2004
zo'n 5000 euro bij elkaar brengen.
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Zambia viert in 2004 haar 40 jarige onafhankelijkheid
Ter gelegenheid hiervan heeft de nederlandse stichting
Zambia Nieuwsbrief een prachtig fotoboek over Zambia
samengesteld dat voor iedereen verkrijgbaar is (EUR 25).
Mientje heeft een inkijk exemplaar thuis als u geinteresseerd bent.
Wij zoeken een basis- of middelbare- school die in 2004
interesse heeft om een actie te doen voor het geitenproject. Informatie van Heifer Nederland kan hiervoor
gebruikt worden als voorlichtingsmateriaal voor de leerlingen. Interesse? Neem dan contact op.
Bent u geinteresseerd om een Zambiaanse wees op
afstand te adopteren dan bestaan daar via BOCCS
Kabwe mogelijkheden voor. De kosten bedragen 30 euro
per maand (u kunt dit ook met meerderen samen een
kindje adopteren). Hiervoor krijgt u een foto en een jaarlijks rapport over het kindje. Het kind krijgt hiervoor een
warme maaltijd per dag, de benodigde gezondheidszorg
en scholing.
Zondag 28 maart ‘04: Tweede manifestatie van SOB
in cultureel centrum ‘de Weijer’ in Boxmeer. Ook wij
zullen onze projecten daar presenteren. Meer informatie
volgt in dag- en weekbladen.
Dank voor alle giften van het afgelopen jaar, vooral
namens de vele hulpbehoevende kinderen in Zambia!
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