Jaarrapportage 2009
Maxanaedi Basic School
In april 2009 is de Maxanaedi Basic School door verschillende bestuursleden van
Zambridge bezocht.
Net als in 2008 wordt er per kwartaal 1500 euro aan de school overgemaakt. Dat
geld wordt onder andere gebruikt voor de dagelijkse maaltijd voor de leerlingen. Hun
aantal is gegroeid van 172 in oktober 2009 tot 207 in februari 2010. Deze komen
allemaal uit kwetsbare gezinnen.
Naast voeding is het geld ook gebruikt voor de aanschaf van leermiddelen. Het
onderwijzend personeel bestaat uit 6 vrijwilligers. Zambridge heeft al een training van
een van de vrijwillige leerkrachten bekostigd en wil ook in de toekomst een bijdrage
aan het trainingsprogramma leveren.
Het schoolgebouw is nog steeds hetzelfde (leem, houten palen en een rieten dak).
Uitbreiding van het gebouw is dringend noodzakelijk vanwege de groei van het
aantal leerlingen. Zambridge heeft in 2009 een schenking gekregen om een beperkte
verbetering en uitbreiding van het gebouw te realiseren en heeft bemiddeld bij het
aanvragen van aanvullende subsidie bij de Nederlandse ambassade in Lusaka.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de ambassade niet kan ondersteunen.
Het bestuur beraadt zich nu op alternatieve fondsenwerving.
Senanga Orphan Day Centre
Deze school is opgezet door een aantal weduwen die geen inkomsten hadden om
het onderwijs voor hun kinderen te betalen. Naast hun eigen kinderen waren ook
weeskinderen er welkom.
Onder het motto dat goed onderwijs kwetsbare en weeskinderen in staat stelt om op
te groeien tot weerbare personen met verantwoordelijkheidsgevoel ging de school in
1998 van start.
De Amerikaanse Firelight Foundation en de UNHCR ( United Nations Helping
Comitee for Refugees hebben een schoolgebouw (van steen met een golfplaten dak)
gefinancierd.
Met steun van Zambridge zijn er enkele jaren geleden 10 toiletten gebouwd.
Zambridge draagt bij aan de kosten van de maaltijden voor de scholieren. De
Amerikaanse stichting “Friends of Senanga “ levert ook een bijdrage aan deze
kosten. Naast onderwijs worden ook evenementen georganiseerd met als thema:
bewustwording van het AIDS-probleem.
Er is gebrek aan leermiddelen. De school heeft geen eigen watervoorziening en
elektriciteit.
Het aantal leerlingen bedraagt 446. Er wordt les gegeven tot en met grade 9 (klas 3
van de middelbare school). Een klas bestaat uit 30 tot 40 kinderen.

De school heeft 12 officiële leerkrachten en verder nog enkele vrijwilligers. Het
Zambiaanse Ministerie van Onderwijs heeft een erkenning als officiële
onderwijsinstelling afgegeven. Dat betekent dat het ministerie de salariskosten van
de leerkrachten betaalt.
Zambridge draagt met 900 euro per kwartaal bij aan de kosten van de maaltijden
voor leerlingen en aan een bescheiden vergoeding voor de vrijwilligers.
Home Based Care:
Dit thuiszorgprogramma bestaat sinds 1996. Het is ontstaan uit een gezamenlijk
initiatief van de District Gezondheidsraad en de Katholieke Parochie in Senanga. Zij
werden geconfronteerd met een groeiend aantal AIDS-patiënten die thuis verzorgd
moesten worden. Behalve daadwerkelijke zorg biedt men ook mentale
ondersteuning, extra voeding en gezondheidsvoorlichting. De regie is in handen van
de District Gezondheidsraad, die ook verantwoordelijk is voor het totale HIV/AIDS
programma.
De Nederlandse ambassade financierde een gebouw voor voedselopslag,
administratie en het geven van scholing.
Het aantal patienten met chronische ziekten (TBC, Lepra en HIV/AIDS) dat thuiszorg
ontvangt bedraagt 476.
De 32 vrijwillige zorgverleners bieden de mentale ondersteuning en verstrekken extra
voeding. Medewerkers van het ziekenhuis zorgen voor de gezondheidsvoorlichting.
Een aantal patienten die AIDS-medicatie gebruiken zijn inmiddels ook vrijwilliger
geworden. Zij zijn het levend bewijs van het nut van deze medicijnen. Men hoopt zo
het aantal mensen dat deze medicijnen gebruikt te verhogen.
Zambridge ondersteunt met 600 euro per kwartaal de training van vrijwilligers en
draagt een deel van de kosten van extra voeding voor deze patiënten.
Er zijn plannen om deze vorm van zorg uit te breiden naar meer zones van Senanga
District.
Safe Motherhood Care / Maternity Waiting Home:
.
Het ziekenhuis heeft dit gebouw dat met Nederlands geld is gefinancierd in gebruik
voor moeder- en kindzorg en voor HIV/AIDS-consultatie en testen. Er vinden
zwangerschapscontroles plaats en het fungeert als consultatiebureau voor kinderen.
Hun groei wordt bijgehouden, zij krijgen er vaccinaties en hun moeders krijgen
adviezen over anticonceptie en AIDS-preventie. Seropositieve zwangeren krijgen in
de laatste periode van de zwangerschap medicijnen om overdracht van het AIDSvirus naar het kind te voorkomen.
Onder regie van de District Gezondheidsraad worden mensen op vrijwillige basis op
AIDS onderzocht. Wanneer zij positief blijken te zijn worden AIDS-remmende
medicijnen voorgeschreven. Men schat in dat 24.000 mensen in Senanga District
(20% van de bevolking) seropositief is. In totaal krijgen 1500 mensen deze
medicijnen. Er is dus nog een zeer lange weg te gaan om dit probleem onder de knie
te krijgen.
Bewustwording van het probleem en doorbreking van het taboe op AIDS is de
belangrijkste pijler in de strijd tegen deze ziekte.

Financieel:
In 2009 werd in totaal 12.000 euro overgemaakt naar Zambia.
Aan vaste donaties ontvangt Zambridge per jaar 10.260 euro. In totaal is dus
12.000 euro per jaar nodig met daarbij nog 500 euro aan transferkosten van het geld.
Wij ontvingen aan incidentele giften een bedrag van 5.595 euro.
Van dit bedrag is 3.055 euro geoormerkt voor nieuwbouw/verbetering van de
Maxanaedi-school.
Om ook in de toekomst aan onze huidige verplichtingen te kunnen voldoen hebben
we meer vaste donateurs en sponsors nodig. We zijn bezig met een
wervingscampagne.

Wij danken u zeer voor uw donaties.
Met vriendelijke groet,
Namens het Nederlandse en het Zambiaanse bestuur,
Jan de Waard, voorzitter.
Meer gedetailleerde informatie over Zambridge Senanga is te vinden op onze
website:
www.zambridgesenanga.org

