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Ook in 2013 verliep het verwerven van fondsen voor het bouwproject van Maxanaedi School
zeer voorspoedig. We kregen geweldige ondersteuning van Wilde Ganzen.
Er werd met vele activiteiten voldoende geld ingezameld zodat de nieuwbouw in maart kon
worden geopend en er in de loop van het jaar ook kon worden begonnen met de bouw van
een onderwijzerswoning. Bij de opening van de nieuwbouw waren Nelke van der Lans en
Edith van Middelkoop aanwezig.
In januari organiseerden wij een benefietconcert in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam, in
juni een veiling van kunstwerken in Jorwerd. Verder werd een groot bedrag geschonken bij
het afscheid als huisarts van Joost Meijer. Daarnaast kregen we prachtige bedragen bij het
afscheid van Edith van Middelkoop en van Alice van Kalsbeek. Een aantal andere
stichtingen die anoniem wensen te blijven gaven ook bijdragen.
De Keizersgrachtkerk stelde ook een mooi bedrag voor Home Based Care ter beschikking.
Helaas moest Bram de Vente wegens ziekte zijn functie als penningmeester neerleggen. We
zijn hem zeer dankbaar voor zijn inspanningen. Hij wordt als penningmeester opgevolgd
door Nelke van der Lans. Wim Reimert nam de secretarisfunctie van Nelke over.
Hieronder volgen de verslagen over de stand van zaken in onze projecten.

Maxanaedi Basic Community School
Het aantal leerlingen was eind 2013 368. Zij krijgen les in drie ”shifts”.
Zambridge draagt per kwartaal € 1700 bij aan de dagelijkse maaltijd voor de leerlingen,
aanschaf van leermaterialen 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
grootmoeder), oudere zussen en broers proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk de
dagelijkse zorgen het hoofd te bieden. De school biedt naast onderwiis ook voeding en
regelmaat in het bestaan. Er wordt nu lesgegeven tot en met grade 7 maar er zijn plannen
om per 2015 grade 8 en per 2016 grade 9 te openen. Ook zijn er plannen om te starten met
een nurseryclass (peuterklas).
In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie
HIV/AIDS een belangrijke plaats in.
Het onderwijzend personeel bestaat uit 9 leerkrachten. Drie ervan werken op vrijwillige basis.
De overheid betaalde in 2013 de salarissen van 6 beroepsleerkrachten, zij ondersteunen ook
de vrijwillige leerkrachten. Er werken verder nog 2 koks en 1 nachtwaker.
Maxanaedi school beschikt over een borehole voor drinkwater en een maismolen. Deze
laatste zorgt voor eigen inkomsten voor de school.
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In maart kon de nieuwbouw (een gebouw met drie klaslokalen) worden geopend. De gelden
daarvoor zijn door een gezamenlijke inspanning van de lokale bevolking, de lokale overheid,
Zambridge en Wilde Ganzen bijeengebracht.
Het oude schoolgebouw van palen en leem met een rieten dak werd in 2013 ook nog
gebruikt voor lessen. Eind 2013 is het helaas ingestort door de zware regens. Er is inmiddels
een verzoek vanuit Senanga binnen gekomen om bij te dragen aan verdere nieuwbouw van
het aantal leslokalen.

De bouw van een onderwijzerswoning is inmiddels in een vergevorderd stadium. Ook voor
dit project kregen we ondersteuning van Wilde Ganzen.
Met het lokale bestuur in Senanga zijn wij zeer blij met deze geweldige resultaten.

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
verantwoordelijkheidsgevoel ging de school in 1998 van start. Naast hun eigen kinderen
waren ook weeskinderen welkom.
Het schoolgebouw heeft 5 leslokalen, in het najaar van 2013 werd het dak door zware
regenval beschadigd. Zambridge heeft bijgedragen aan de reparatiekosten.
Wij dragen 1000 euro per kwartaal bij aan de kosten van de maaltijden voor de scholieren.
Ook in deze school besteed men naast het reguliere onderwijs veel aandacht aan de
bewustwording van het AIDS-probleem.
De school heeft een eigen watervoorziening maar had in 2013 nog geen elektriciteit.
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Er zijn inmiddels 546 leerlingen.
Onderwijs is mogelijk tot en met grade 9 (klas 3 van de middelbare school). Vanwege
ruimtegebrek wordt er in de ochtend en in de middag in een ploegensysteem lesgegeven.
De school heeft 16 betaalde docenten. De 3 koks werken op vrijwillige basis. Er zijn plannen
voor uitbreiding naar grade 10,11 en12.

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.
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 instantie wordt ondersteund door het AIDS-bestrijdingsprogramma van de Wereldgezondheidsraad. 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. Mensen die niet mobiel zijn worden
tweemaal per maand thuis bezocht.
Het aantal patiënten dat deelneemt aan het programma in de directe omgeving van Senanga
bedraagt meer dan 600.
Naar schatting zijn 24.000 mensen in Senanga District seropositief. 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 zijn de belangrijkste
pijlers in de strijd tegen deze ziekte.

Vrijwilligers die een speciale opleiding hebben gekregen (42 counselors) bieden de zorg. Zij
worden ondersteund door verpleegkundigen van het ziekenhuis.
Daarnaast bestaat een ”buddy” – systeem. Buddies zijn familieleden en vrienden. Naar
Nederlandse begrippen: mantelzorgers.
Een aantal patiënten die AIDS-medicatie gebruiken is 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. Medicatie wordt maandelijks verstrekt. Er is meestal
genoeg aanvoer van anti-virale middelen.
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Financieel overzicht 2013
Inkomsten totaal:
1. Reguliere donaties:
2. Bijzondere donaties:
3. Opbrengst kunstveiling:
4. Rente:

€ 42.138
€ 15.800
€ 21.725
€ 4.436
€ 178

Uitgaven totaal:
€ 38.243
1. Nieuwbouw Maxanaedi-school: € 23.120
2. Reguliere Projecten:
€ 14.220
3. Bank- en overige kosten:
€ 1.605

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