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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 
dit jaar 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 512 leerlingen en 10 
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.  
 

 
 
 
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 ventilatie-systeem. Er zijn minstens 8 
toiletten nodig voor de leerlingen en 3 voor de staf. Bij elkaar kost dat zo’n € 30.000.   

 
 
 

    VIP Voorbeelden  
 
 
 
 
 

 
 
 
In het verschiet ligt dan nog de wens voor meerdere onderwijzerswoningen. 
 
In 2014 zijn de Zambridge projecten in Senanga bezocht door een bestuurslid in gezelschap van 
drie vriendinnen in april, en twee andere bestuursleden in augustus.  
Meer informatie en foto’s alsmede de reisverslagen zijn te vinden op 
www.zambridgesenanga.org  

 
 

 
 

From the speech of the Headmaster at the occasion of the opening of 
the first Staff house (13 April 2014): 
 

“The school enrollment has increased from 360 to 512 pupils; 
236 boys and 216 girls. This has made it difficult to manage the use of 
shifting latrines. The situation has become health hazardous. I humbly 
request you to help the school with VIP toilets for hygiene. 

Thanks very much indeed for the beautiful Headteacher house. 
Also be informed that 9 others teachers still lack accommodation and 
continue squatting in various distant compounds. Please carry with you 
and remember in your meetings our humble request for more teachers 
accommodation.” 

 

http://www.zambridgesenanga.org/

