Update Maxanaedi Community School,
een van de projecten van Zambridge Senanga,
mei 2015
De nieuwbouw van de school is gestart in 2011
met een stenen klassengebouw ter vervanging
van het oude gebouw gemaakt van leem en hout.
Daarna zijn er een onderwijzerswoning en nog
een klassengebouw neergezet, die beide in 2014
gereed kwamen. Dit alles met behulp van een
aantal acties die we gevoerd hebben (twee keer
een concert, een keer een kunstveiling), een groot
aantal donaties in verband met feestelijke
gelegenheden, zoals verjaardagen en
afscheidsfeesten vanwege pensionering, een
aantal donaties van kleine stichtingen, en
aanvullende bijdragen van Cordaid en Wilde
Ganzen.

De school heeft inmiddels 530 leerlingen en 14 onderwijzers, naast het keukenpersoneel en de
bewaking. Ook is er een graanmolen geplaatst en een waterpomp aangelegd. Zambridge
betaalt nog steeds de dagelijkse schoolvoeding en vergoedingen voor de vrijwilligers.
De school is door de Zambiaanse overheid geaccepteerd als legale school zodat de leerkrachten
nu betaald worden, op 2 na die als vrijwilliger werken.
Verder zijn er 6 stagiaires
werkzaam.
Wat nog over blijft zijn
de toiletten voor de
leerlingen en de staf.
Ze moeten het nu doen
met pitlatrines, dwz
gaten in de grond met een rieten omheining, die
regelmatig verplaatst worden. De school wil graag de
bekende VIPs aanleggen, Ventilated Improved Pitlatrines: stenen
gebouwtjes met hele diepe toilet-gaten en een adekwaat ventilatiesysteem.
Er zijn minstens 12 toiletten nodig voor de
leerlingen en 3 voor de staf. Bij elkaar kost
dat zo’n € 15.000.
Cordaid heeft toegezegd daar € 5000 aan
bij te dragen.
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Huidige situatie
Toekomstige situatie
VIPs volgens UNICEF standaard model. Gefotografeerd bij Kaande basic school, Mongu district.
Het VIP-model is inclusief een voorziening om handen te wassen.

In 2014 hebben diverse bezoeken plaats
gevonden van (ex-)bestuursleden en in maart
2015 zijn de Zambridge projecten in Senanga
bezocht door twee bestuursleden, allen op
eigen kosten.

Meer informatie en foto’s alsmede diverse
bezoeksverslagen zijn te vinden op
www.zambridgesenanga.org
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