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Umodzi ndi mphamvu,
Samen staan we sterk. Uit de Nyanja vertaling van een
regel uit het Zambiaanse volkslied halen we de inspiratie
voor de 19e nieuwsbrief van onze stichting al weer. Het
afgelopen jaar is er hard gewerkt om mooie resultaten
te boeken en terwijl we dit schrijven zijn enkele
vrijwilligers in Zambia op bezoek om te zien hoe de
vakschool in Chikupi zich ontwikkelt. Maar daarover
verderop in deze nieuwsbrief meer.
Samen staan we sterk. Dat geldt voor ons allen, hier, aan
de Nederlandse kant. Zonder uw interesse, spontaniteit
in het houden van acties voor de stichting, en vooral ook
giften zouden wij dit werk niet kunnen doen. In even
grote mate geldt dit voor onze partners in Zambia.
Enkele jaren geleden hebben we gekozen om nieuwe
projecten te kiezen in de Kafue regio, net ten zuiden van
de hoofdstad Lusaka. Op deze manier kunnen we de
krachten bundelen en met relatief beperkte middelen
onze rol als aanjager van ontwikkeling invulling geven.
Het afgelopen jaar hebben we projecten uitgevoerd met
de Hetty Denen kliniek en de Hetty Denen basisschool in
Shimabala, Even verderop hebben we met 5xbeter
(samenvoorzambia.nl) een mooi project, namelijk de
inrichting van een praktijklokaal voor metaalbewerking
in het dorp Chikupi, gerealiseerd en nog wat verderop in
Chilomba (Nega Nega) begint onze inzet na een lange
aanloop ook zijn vruchten af te werpen en staat er een
mooie graanschuur. Wat wij zelf geweldig mooi vinden is
dat het afgelopen jaar vertegenwoordigers van de
verschillende projecten ook echt in elkaar
geïnteresseerd zijn geraakt en bij elkaar op bezoek zijn
gegaan. De eerste kruisbestuiving begint te ontstaan.
Jongeren uit Nega Nega willen een vakopleiding in
Chikupi volgen en kunnen daarna in hun eigen dorp met
meer kennis en vaardigheden aan de slag om zo
toekomstperspectief te creëren. Wij zijn er als stichting
zeer trots op dat we met een menselijke en persoonlijke
benadering wezenlijk iets bij kunnen dragen.

De grote weg die door Shimabala loopt is ‘under
construction’. De asfaltweg die al jaren dienst doet als
doorgaande route naar het zuiden heeft groot
onderhoud nodig om het toenemende verkeer te
kunnen verwerken. Het project wordt uitgevoerd door
de Chinezen. Ze hebben de mankracht en de machines
uit China gehaald om de weg te verbeteren. In augustus
valt de hitte mee, maar het is enorm stoffig, mede door
de sterke wind en het vele verkeer dat nu de
omleidingen over de aangestampte rode aarde moet
volgen. Er staan lange files en verkeerswachters laten
het verkeer beperkt door. Eerst een lange rij met wagens
die vanuit Lusaka naar het zuiden gaat, vervolgens
krijgen wij ook de gelegenheid om te gaan rijden. Dan
valt de colonne stil, een grote vrachtwagen is stilgevallen
en moet eerst met vereende krachten van de weg
geduwd worden. Dan kunnen we verder en komen we
anderhalf uur later dan gepland op onze bestemming
aan. Als de weg klaar is en dubbele stroken heeft dan zal
het verkeer weer als vanouds voorbij razen. Van Mrs.
Malimba horen we later dat er de afgelopen jaren toch
ook ongelukken met leerlingen van de Hetty Denen
school zijn gebeurd bij het oversteken van de weg.
Tegenwoordig helpen de moeders die hun tomaten,
sinasappels en uien langs de kant van de weg verkopen
de kinderen oversteken.
De Hetty Denen School
In augustus 2013 hebben we afgesproken met Mrs.
Malimba, al jarenlang het hoofd van de Hetty Denen
school. De school doet het redelijk met de resultaten
van de leerlingen. Zoals in Nederland via de afname van
Cito toetsen en onderwijsinspectie de kwaliteit van het
onderwijs in de gaten wordt gehouden gebeurt dit in
Zambia door bij bepaalde groepen testen af te nemen
die bij alle scholen gelijk zijn. Dit gebeurt in de groepen 7
en 9, de kinderen zijn dan 13 en 15 jaar oud. Na groep 9
is het basisonderwijs afgerond. Veel kinderen gaan
echter al na groep 7 van school. Tijdens ons verblijf in
Zambia kwam een zending aan waarin 10 laptops zaten
die voor de school bestemd waren. De laptops waren
voorzien van de meest gebruikte software in het Engels
en zullen worden ingezet om de leerkrachten en
leerlingen computervaardigheden bij te brengen. Naast
de overhandiging van de computers hebben we met
mrs. Malimba ook over de behoeftes van de school
gesproken. Als we de school voorbij lopen dan komen
we bij een klein wijkje met huisjes. Deze huisjes worden
bewoond door enkele leraren en hun families. De school
heeft nu 19 leraren in vaste dienst en enkele
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vrijwilligers. Enkele leraren wonen in de omgeving van
de school maar een aantal leraren woont tot op 20 km
afstand en reist dagelijks op en neer met de bus. Agness
Malimba vroeg ons om mee te werken aan het
afbouwen van lerarenhuizen en het opknappen van
bestaande huizen o.a. door ervoor te zorgen dat de
huisjes voorzien worden van wc’s. Hierdoor kunnen na
afloop naar verwachting ongeveer 10 leraren en hun
gezinnen direct bij de school wonen. Deze leraren
versterken ook de lokale gemeenschap als ze daar
kunnen wonen en draagt zo bij aan een verdere
ontwikkeling van de streek. Onze stichting ondersteunt
deze aanvraag van de Hetty Denen school van harte en
is druk bezig om de fondsen bij elkaar te krijgen. Hierbij
worden we geholpen door de Wilde Ganzen. Voor iedere
euro die de stichting bijeenbrengt voegt Wilde Ganzen
55 cent toe. Gezamenlijk moeten we ook deze uitdaging
toch weer voor elkaar kunnen krijgen! Mrs. Malimba
verzucht dat het een mooi afscheidscadeau voor haar
zou zijn als we dit voor elkaar zouden kunnen krijgen,
voordat zij in 2015 met pensioen gaat.
Shimabala Health Clinic
Mr. Tembo van de kliniek was blij ons te zien. Nadat we
in 2012 geholpen hebben om de afbouw van de
kraamkliniek bij de dokterspraktijk mogelijk te maken
hebben we in 2013 nog aan de inrichting meegewerkt.
Er zijn een drietal ziekenhuisbedden geplaatst en
verdere meubilair. Ook heeft de kraamkliniek een
computer gekregen waar de administratie mee gevoerd
kan worden. In 2013 zijn de eerste bevallingen ook
werkelijk uitgevoerd en daarmee is de kliniek volwaardig
in gebruik genomen.
Chikupi
2013 was een mooi jaar voor de Chikupi Vocational
School. Chikupi is gelegen aan de Balmoralweg. Tot
ongeveer 1950 was dit de doorgaande weg naar de stad
Kafue. Deze weg is een gravel weg die ons over een
enigszins heuvelachtig parcours voert. Alles beter dan
weer een paar uur te verliezen als we via de officiële
grote weg zouden rijden. Een vocational school is
feitelijk een vakschool, waar de leerlingen een vak leren.
Op Chikupi vocational school kun je leren om metselaar,
timmerman, metaalbewerker, boer of kleermaker te
worden. Chikupi ligt op het platteland en er is weinig
werk. Nadat we in 2012 kennisgemaakt hadden met
deze school hebben onze stichting en 5xbeter de handen
ineen geslagen om de inrichting van een klaslokaal voor
metaalbewerkers mogelijk te maken. Tussen februari
2012 en maart 2013 is, in een periode van goed een jaar

de benodigde apparatuur bijeengebracht om goed les te
kunnen geven in het vak. Lasapparaten, buig‐ en
freesmachines, slijptollen, van alles is bij elkaar
gebracht. Daarna hebben we de hele verscheping in een
container naar Zambia zelf geregeld. In augustus zijn we
van de aankomst van de container getuige geweest. Het
was geweldig om te zien hoe enthousiast de spullen
ontvangen werden. Momenteel wordt nagegaan welke
voorzieningen nog verder nodig zijn om tot een goede
en een veilige manier van werken te komen. Het nieuwe
lesjaar gaat in april van start. Ook vanuit Nega Nega
heeft de jeugd belangstelling om een opleiding te gaan
volgen. Wij hopen een en ander met uw hulp financieel
mogelijk te kunnen maken. Ook komen er dit jaar
waarschijnlijk twee leraren vanuit Chikupi een korte
stage in Nederland lopen bij een grote scheepswerf.
Nega Nega
In Nega Nega stond de graanschuur die de gemeenschap
aan het bouwen was op ons te wachten. Helaas was hij
nog niet volledig voltooid. Ik sprak meneer Shandooloo
hierover. Hij gaf aan dat een lasapparaat met aggregaat
nodig was om de metalen dakbinten op de juiste maat te
maken. Al het materiaal om de schuur af te maken was
aanwezig, maar helaas was het enige aggregaat in de
omgeving kapot gegaan. Nadat we meneer Shandooloo
met de mensen van Chikupi in contact hadden gebracht
was dit probleem snel uit de wereld geholpen. Bij ons
volgende bezoek hopen wij dat de schuur echt helemaal
af is. Opbouw begint echter bij de eerste steen..
Weetjes
 Velen zijn actief geweest met het inzamelen van
benodigdheden voor de kraamkliniek (babykleding,
verbanden, medische hulpmiddelen....). Deze spullen zijn
met de container vervoerd naar Shimabala.
Bedankt voor alle hulp!
 Enkele kinderen zijn heel actief geld gaan inzamelen
voor het goede doel met zelfbedachte acties.
 Dank aan iedereen die een bijdrage of steun levert aan
onze stichting. Hierdoor kunnen we onze projecten
voortzetten.
 De nieuwsbrieven kun u per mail ontvangen. Hiervoor
kunt u zich aanmelden via www.hettydenenzambia.com
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