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In 2015 verliep het verwerven van fondsen voor het bouwproject van Maxanaedi School net 
zo voorspoedig als in 2014. We kregen geweldige ondersteuning van Cordaid, Stichting 
Hartekreet, Stichting CERES, de H. Hartstra Stichting, Stichting De Carolusgulden en van 
onze donateurs.  
Er werd met vele activiteiten voldoende geld ingezameld om de school te voorzien van 15 
toiletfaciliteiten met handwasconstructies. Deze  waren dan ook hard nodig i.v.m. de groei 
van het aantal leerlingen.  
Stichting De Carolusgulden doneerde een prachtig bedrag voor het aanleggen van 
soortgelijke toiletten bij het gebouw van Home Based Care waar trainingen voor vrijwilligers 
worden gegeven.  
Edith van Middelkoop en Nelke van der Lans, beiden bestuurslid van Zambridge Senanga,  
bezochten Senanga in maart en waren aanwezig bij de opening van de nieuwe vleugel met 
drie leslokalen van Maxanaedi School. Zij voerden ook gesprekken met functionarissen in 
Lusaka, Mongu en Senanga.  
Op 11 april bezochten twee bestuursleden de landelijke Zambiadag.Tijdens deze 
bijeenkomst bleek dat wij met onze werkwijze op de goede weg zijn. De vertegenwoordiger 
van Wilde Ganzen meldde daar dat Zambridge bij deze organisatie een goede pers heeft. 
Met hulp van de lokale overheid in Senanga is een proces in gang gezet dat moet leiden tot 
de omzetting van Zambridge Senanga ter plaatse in een zelfstandige NGO.  
Op 19 juni organiseerden wij weer een benefietconcert door het strijkorkest Lundi Bleu in 
Laren. Daarnaast zamelden bestuursleden en donateurs op diverse feesten en jubilea geld 
in voor de projecten van Zambridge.  
   
Hieronder volgen de verslagen over de stand van zaken in onze projecten.   
   
 
Maxanaedi Basic Community School 
  
Het aantal leerlingen is toegenomen tot 571 (253 jongens, 318 meisjes) .   
Zambridge draagt bij aan de dagelijkse maaltijd voor de leerlingen, aanschaf van leermate-
rialen en een vergoeding voor de vrijwillige medewerkers. 
De leerlingen komen allemaal uit kwetsbare gezinnen. Hiertoe worden families gerekend, die 
na het overlijden van vader en/of moeder bij elkaar blijven. Grootouders (meestal de groot-
moeder), oudere zussen en broers proberen zo goed mogelijk de dagelijkse zorgen het 
hoofd te bieden. De  school biedt onderwijs aan tot en met grade 7 en verschaft ook voeding 
en regelmaat in het bestaan.  
In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie 
HIV/AIDS een belangrijke plaats in.  
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Eind 2015 bestond het onderwijzend personeel uit 16 leerkrachten. Twee ervan werken op 
vrijwillige basis. De overheid betaalt de salarissen van 14 beroepsleerkrachten. Er werken 
verder nog 5 leerkrachten in opleiding, 2 koks en 1 nachtwaker. 
Maxanaedi school beschikt over een waterput met pomp voor drinkwater en tevens over een 
maismolen. Deze laatste zorgt voor eigen inkomsten voor de school. 
       

 
 
Na overleg van Nelke en Edith met terzake deskundigen zijn definitieve afspraken gemaakt 
gemaakt voor de aanleg van VIPs (Ventilated Improved Pit latrines) van het UNICEF 
standaardmodel. Dergelijke toiletten bestaan uit zeer diepe gaten in de grond met daarop 
een stenen gebouwtje, voorzien van adequate ventilatie en een handwasvoorziening. In 
2015 is dankzij de steun van Cordaid de financiering van de aanleg van de toiletten in orde 
gekomen. Naar verwachting zijn deze toiletten in maart/april 2016 klaar voor gebruik. 
 
Enkele donateurs die Senanga bezochten constateerden een groot gebrek aan sportmate-
riaal en hebben het initiatief genomen om geld in te zamelen voor volley- en voetballen. 
Deze actie bleek begin 2016 een groot succes en er is geld overgemaakt naar Senanga om 
10 ballen te kopen.  
 

 
 
Senanga Orphan Day Centre (SODC) 
  
Deze school is opgezet door een aantal weduwen die geen inkomsten hadden om het 
onderwijs voor hun kinderen te betalen. Onder het motto dat goed onderwijs kwetsbare en 
weeskinderen in staat stelt om op te groeien tot weerbare personen met verantwoordelijk-
heidsgevoel ging de school in 1998 van start. Naast hun eigen kinderen waren ook wees-
kinderen welkom.  
Het schoolgebouw heeft 5 leslokalen. 
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Wij dragen bij aan de kosten van de maaltijden voor de scholieren. De school legt zich toe op 
het aanleren van praktische vaardigheden. De bij Maxanaedi school genoemde actie voor 
sportmateriaal  leverde ook voor deze school 10 ballen op.   
Ook in deze school besteedt men naast het reguliere 
onderwijs veel aandacht aan de bewustwording van het 
AIDS-probleem. 
De waterpomp van de school bleek in juni kapot te zijn. 
Zambridge overweegt om een deel van de kosten van een 
nieuwe pomp voor haar rekening te nemen, op voorwaarde 
dat er een goede begroting wordt opgesteld.  
 
Onderstaande tabel toont de leerlingpopulatie in maart 
2015: 
 
SODC number of vulnerable children 

 
March 2015 

 
 

    
total 

vulnerable 
boys 

vulnerable 
girls total 

% vulnerable 
children 

single 
orphan 

double 
orphan 

grade 1 A+B 125 64 59 123 98% 1 3 

grade 2 A+B 117 51 36 87 74% 17 8 

grade 3 A+B 90 25 19 44 49%   26 

grade 4   60 16 19 35 58% 11 5 

grade 5   76 23 29 52 68% 30 2 

grade 6   71 28 21 49 69% 27 3 

grade 7   73 10 21 31 42% 4 24 

 total   612 217 204 421 69% 90 71 
 
Er zijn inmiddels 763 leerlingen, 393 jongens en 370 meisjes. 
Onderwijs is mogelijk tot en met grade 9 (klas 2 van het voortgezet onderwijs). Vanwege 
ruimtegebrek wordt er in de ochtend en in de middag in een ploegensysteem lesgegeven.  
De school heeft 23 betaalde docenten. De 3 koks werken op vrijwillige basis. 
 
     
Home Based Care (HBC) 
 
Dit thuiszorgprogramma bestaat sinds 1996. Het is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van 
de District Gezondheidsraad en de Katholieke Parochie in Senanga.  
Naast daadwerkelijke zorg biedt men ook mentale ondersteuning, wijst men op het grote 
belang van consequent medicijnen innemen, verstrekt extra voeding (hiervoor zijn criteria 
opgesteld) en geeft men gezondheidsvoorlichting. De regie is in handen van de District 
Gezondheidsraad die verantwoordelijk is voor het totale HIV/AIDS programma. Deze 
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instantie wordt ondersteund door het AIDS-bestrijdingsprogramma van de Wereldgezond-
heidsraad. De regionale uitvoering wordt deels gedaan door het gerenommeerde 
Amerikaanse Centre for Disease Control. In het gebouw van Home Based Care, dat indertijd 
door de Nederlandse ambassade is gefinancierd, wordt dit programma aangeboden.  
Stichting De Carolusgulden nam de kosten voor de bouw van een dubbel VIP-toilet met 
handwasvoorziening voor zijn rekening. Deze constructie is inmiddels in gebruik .  

 
Het aantal patiënten dat deelneemt aan het programma in de directe omgeving van Senanga  
bedraagt naar schatting 700. Van hen zijn er zo’n 200 bedlegerig.  
Het aantal patiënten dat behandeld wordt met de beschikbare medicijnen stijgt terwijl het 
percentage mensen dat seropositief is geleidelijk afneemt. Volgens de laatste cijfers van 
UNAIDS is dat nu ongeveer 13%.  
Bewustwording van het probleem en doorbreking van het taboe op AIDS zijn de belangrijkste 
pijlers in de strijd tegen deze ziekte. Contactpersonen in Senanga melden ons dat het aantal 
sterfgevallen lager is dan een aantal jaren geleden. 

 
Patiënten die niet mobiel zijn worden tweemaal per maand thuis bezocht. Een groep van 
ongeveer 40 vrijwilligers die een speciale opleiding hebben gekregen biedt deze zorg aan. Zij 
worden ondersteund door verpleegkundigen van het ziekenhuis. Ze gaan regelmatig langs 
bij de patiënten en zien toe op de juiste inname van medicijnen en letten op goede hygiëne 
en adequate voeding. Enkelen van onze donateurs hebben in privé-kring actie gevoerd voor 
de aanschaf van fietsen waarmee deze vrijwilligers ook verre dorpen kunnen bereiken. Het 
geld voor de eerste tien fietsen is inmiddels overgemaakt.  

 
Optreden strijkorkest Lundi Bleu op 19 juni 2016 tijdens het benefietconcert voor Zambridge in Laren. 
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Beknopt financieel overzicht 2015 
 
Saldo 1-1-2015                  € 15.856 

  

Inkomsten totaal € 33.287 

1. Reguliere donaties € 15.820 

2. Bijzondere donaties € 17.394 

3. Rente €         73 

  

Uitgaven totaal € 29.671 

1. Reguliere projecten € 14.560 

2. Toiletten Maxanaedi € 10.000 

3. Toiletten HBC €   4.168   

4. Bank- en overige kosten €      943 

  

Saldo 1-1-2016 € 19.472 

 
 
Wij danken alle donateurs en ondersteunende stichtingen hartelijk voor hun bijdragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Nederlandse en het Zambiaanse bestuur 
 
Jan de Waard, voorzitter. 
 
 

Zambridge bestuur  
In Nederland. 
 

Functie Zambridge bestuur 
in Senanga 
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Meer gedetailleerde en financiële informatie en foto’s van de projecten zijn te vinden 
op onze website:  

www.zambridgesenanga.org 
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