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Wat is ‘Zambridge Senanga’?
De stichting Zambridge Senanga heeft als missie: het bevorderen van de gezondheid en het
welzijn van de zwakste groepen in Senanga District in Zambia. De stichting is in 2001
opgericht door mensen die in Senanga hebben gewerkt als arts of leraar en nu in Nederland
wonen. In Senanga wordt de stichting vertegenwoordigd door een lokaal bestuur. Home

Senanga District
Senanga District ligt in het westen van Zambia aan de Zambezi rivier, 700 km van de
hoofdstad Lusaka. Met uitzondering van de rivierbeddingen is het land relatief onvruchtbaar.
Mensen leven van kleinschalige landbouw en visserij, er is nauwelijks toerisme of bosbouw.
Behalve deze weinig rooskleurige economische omstandigheden heeft het gebied te lijden
onder een ernstige HIV/AIDS-epidemie, die grote gaten heeft geslagen in de bevolking. Veel
kinderen zijn wees geworden en worden door de overige familieleden verzorgd.
De overheid is niet in staat is om de vele problemen op te lossen. De bevolking neemt zelf
initiatieven om deze aan te pakken. Deze initiatieven verdienen onze steun.

Wat doet Zambridge Senanga?
Zambridge Senanga ondersteunt de volgende lokale initiatieven:



Maxanaedi Basic Community School en het Senanga Orphans Day Care Centre,
beide voor onderwijs aan weeskinderen;
Thuiszorg voor AIDS-patiënten en voorlichting over AIDS.

Dit zijn langlopende projecten die van de grond gekomen zijn met instemming van de
plaatselijke overheid en die ondersteund worden door professionals. Voor de scholen voor
weeskinderen betaalt Zambridge Senanga leermiddelen en maaltijden op school. Daarnaast
financiert Zambridge met ondersteuning van derden uitbreiding van deze scholen. Voor de
thuiszorg en voorlichting over AIDS wordt de scholing van plaatselijke vrijwilligers
gefinancierd.

Activiteiten van Zambridge Senanga in 2017
Maxanaedi School: Tot 2012 kregen de leerlingen les in een oud schoolgebouw van leem
en houten palen. Inmiddels staat er een deels door Wilde Ganzen gefinancierd nieuw
gebouw dat voldoet aan de eisen voor schoolgebouwen in Zambia en is er ook een
lerarenwoning gebouwd. In 2014 is de school uitgebreid met nog eens drie leslokalen. Ook
bij deze uitbereiding zorgde Wilde Ganzen voor ondersteuning. In 2016 werden nieuwe
toiletten gebouwd. Inmiddels zijn er 630 leerlingen en worden 13 leerkrachten door de
overheid betaald. Zambridge betaalt de schoolvoeding voor de leerlingen. In 2017 draagt
Zambridge bij aan de schoolmaaltijden. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om de
school te voorzien van zonne-energie.
Senanga Orphans Day Care Centre (SODC): Ook op deze school betaalt het ministerie van
onderwijs de salariskosten van de 23 leerkrachten. Voor de maaltijden van de 924 leerlingen
ontvangt de school een kleine overheidsvergoeding. Net als in voorgaande jaren zal
Zambridge in 2017 bijdragen aan de kosten van de maaltijden.
In 2017 zal een lerarenwoning worden gebouwd. In juni organiseren wij een benefietconcert
om geld hiervoor bijeen te brengen. Ook hier ondersteunt Wilde Ganzen ons.

2

Home Based Care (HBC): Dit sinds 1996 bestaande thuiszorgprogramma voor AIDSpatiënten wordt door Zambridge ondersteund met een financiële bijdrage bestemd voor de
training van zorgverleners die hun werk vrijwillig verrichten. In 2016 werden fietsen voor deze
vrijwilligers geschonken. De training van deze vrijwilligers zullen wij in 2017 ondersteunen.
Met donaties vanuit Nederland is het gebouwtje van HBC, waar de trainingen worden
verzorgd, voorzien van een toiletgebouw.
In mei bezoeken de bestuursleden Nelke van der Lans en Edith van Middelkoop Senanga
om te voortgang van de projecten te onderzoeken.
Meer gedetailleerde informatie en foto’s van de projecten zijn te vinden op onze website:
www.zambridgesenanga.org
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Alle bestuursleden, zowel in Nederland als in Zambia, verrichten hun werkzaamheden op
vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen enkele financiële vergoeding.
Contact: info@zambridgesenanga.org
Jan de Waard, voorzitter.
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