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In 2016 verliep het verkrijgen van financiële ondersteuning voor onze projecten net zo
voorspoedig als in voorgaande jaren. We kregen donaties van de H. Hartstra Stichting en de
Stichting Mr.Cornelis Roozen Fonds. Particulieren zamelden geld in bij verschillende
gelegenheden zoals feesten en een pensionering. Een volleybaltoernooi in Leiden, dat werd
georganiseerd door een van onze vaste donateurs, bracht een prachtig bedrag op. Andere
donateurs schonken extra voor specifieke projecten. Een Kerstactie in een parochie op
initiatief van de familie van Etten leverde eveneens een forse gift op.
Dit jaar bezochten Jan de Waard met Alice van Kalsbeek en Elske van Zanden en Wim
Reimert Senanga. Hun reisverslagen zijn op onze website te vinden. Jan mocht de 18
nieuwgebouwde toiletten van Maxanaedi school officieel openen. Allen voerden gesprekken
met lokale bestuurders over prioriteiten van projecten.
De website is vernieuwd, er is een facebookpagina gemaakt en er zijn nieuwe folders
gedrukt.
Omdat we van mening zijn dat de projecten in de toekomst minder afhankelijk moeten
worden van (financiële) ondersteuning vanuit Nederland heeft het bestuur, in overleg met het
Zambiaanse bestuur en een vertegenwoordiger van UNICEF, het initiatief genomen om
Zambridge in Senanga om te vormen tot een zelfstandige NGO (niet-gouvernementele
organisatie) zodat men in Zambia ook een beroep kan doen op binnenlandse financiering.
Een van onze lokale bestuursleden, die van beroep consultant is, hebben wij gevraagd om
de nodige stappen te zetten om Zambridge Senanga te verzelfstandigen.
Hieronder volgen de verslagen over de stand van zaken in onze projecten.
Maxanaedi Basic Community School
Het aantal leerlingen bedraagt 630. In 2015 waren dat er 571. En dan te bedenken dat men
in 2004 is gestart met enkele tientallen leerlingen.
Zambridge draagt bij aan de dagelijkse maaltijd voor de leerlingen, aan de aanschaf van
leermaterialen en aan een vergoeding voor de vrijwillige medewerkers.
De leerlingen komen allemaal uit kwetsbare gezinnen. Hiertoe worden families gerekend, die
na het overlijden van hun vader en/of moeder worden opgevoed door grootouders (meestal
de grootmoeder)en andere familieleden. De school biedt onderwiis tot en met grade 7 en er
wordt een maaltijd verstrekt.

In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie
van HIV / AIDS een belangrijke plaats in.
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Het onderwijzend personeel bestaat
uit 13 leerkrachten. De overheid
betaalt hun salarissen. Daarnaast
werken er op de school 11 stagiairleerkrachten, 2 koks en 1
nachtwaker.
Maxanaedi school beschikt over een
borehole met waterpomp voor de
watervoorziening.
De bouw van 18 toiletten ( VIPs =
Ventilated Improved Pitlatrines) van
het UNICEF standaardmodel is in
het voorjaar van 2016 afgerond.

Met het geld dat een benefiet volleybaltoernooi in
Leiden heeft opgebracht zijn 10 volley- en voetballen
aangeschaft.
Met de opbrengst en een gift van het Mr. Cornelis
Roozenfonds zijn 30 schoolbanken gekocht die door
een plaatselijke timmerman zijn gemaakt.
De school is inmiddels aangesloten op het
elektriciteitsnet. Vanwege de onzekere levering van
elektriciteit is een onderzoek gestart naar een
alternatieve elektriciteitsvoorziening met behulp van
zonnepanelen. We hebben hiervoor contacten gelegd
met de Nederlandse Our Energy Foundation en met
een bedrijf in Lusaka dat de zonnepanelen kan
leveren.
Senanga Orphans Day Care Centre (SODC)
Deze school bestaat sinds 1998 en geeft ook
onderwijs aan leerlingen uit kwetsbare
families.
Zambridge draagt bij aan de kosten van de
maaltijden voor de scholieren. In het lesprogramma is ook aandacht voor het aanleren
van praktische vaardigheden. De door
Zambridge ter beschikking gestelde handnaaimachines voor onderwijs in praktische
vakken worden intensief gebruikt. Ook deze
school kreeg dit jaar 10 volley- en voetballen
en 40 schoolbanken. De opbrengst van het
benefiet volleybaltoernooi en de bijdrage van
het Mr. Cornelis Roozenfonds maakten dit
mogelijk.
Naast het reguliere onderwijs besteedt men
ook hier veel aandacht aan de bewustwording
van het AIDS-probleem.
De waterpomp van de school die kapot was, is
gerepareerd met het geld uit extra donaties.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen leerlingen in de verschillende
klassen.
SODC number of children

grade 1
grade 2
grade 3
grade 4
grade 5
grade 6
grade 7
grade 8
grade 9
total

A+B
A+B
A+B
A+B

A+B
A+B

July 2016

total

boys

girls

113
124
116
106
53
62
78
132
140
924

55
62
67
50
29
30
32
70
75
470

58
62
49
56
24
32
46
62
65
454

(A+B wil zeggen dat er twee parallelklassen zijn)

Er zijn inmiddels 924 leerlingen, in 2015 waren dat er nog 625.
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.
Driekwart van de leerlingen slaagt voor het eindexamen. De helft van hen gaat door naar
een middelbare school.
Er zijn 23 docenten. Hun salaris wordt betaald door de overheid. Drie koks werken op
vrijwillige basis.

Tijdens de bezoeken van bestuursleden aan de scholen bleek dat veel leerlingen in de
overvolle klassen soms op de grond moesten zitten. De overheid verstrekt maar
mondjesmaat leermiddelen. De leerkrachten gaven hoge prioriteit aan de aanschaf van
schoolmeubilair. Een plaatselijke timmerman kon houten schoolbanken maken tegen
een redelijke prijs. Met behulp van genoemde donaties werden deze aangeschaft. Op
de foto hieronder kunt u het resultaat bewonderen.
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Home Based Care (HBC)
Dit thuiszorgprogramma bestaat
sinds 1996 en is ontstaan uit
een gezamenlijk initiatief van de
District Gezondheidsraad en de
Katholieke Parochie in
Senanga.
Naast daadwerkelijke zorg biedt
men ook mentale ondersteuning
en wijst men op het grote
belang om AIDS-medicatie
consequent in te nemen.
De regie is in handen van de District Gezondheidsraad die ook verantwoordelijk is voor het
totale HIV/AIDS programma dat wordt ondersteund door het AIDS-bestrijdingsprogramma
van de Wereldgezondheidsraad.
Het aantal patiënten dat deelneemt aan het programma in de directe omgeving van Senanga
bedraagt 400.
Het aantal patiënten dat behandeld wordt met de beschikbare medicijnen stijgt.
Bewustwording van het probleem en doorbreking van het taboe op AIDS zijn de belangrijkste
pijlers in de strijd tegen deze ziekte. De eindverantwoordelijke arts in het ziekenhuis meldde
ons dat het aantal seropositieve mensen in het district afneemt.
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.
Enkele van onze donateurs hebben in privé-kring actie gevoerd voor de aanschaf van 20
fietsen waarmee deze vrijwilligers ook verre dorpen kunnen bereiken.
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Beknopt financieel overzicht 2016

€ 19.472

Saldo 1-1-2016

€ 31.278

Inkomsten totaal
1. Reguliere donaties
2. Bijzondere donaties
3. Rente

€ 16.680
€ 14.543
€
55
€ 27.746

Uitgaven totaal
1. Reguliere projecten
2. Extra donaties
3. Bank- en overige kosten

€€ 14.500
€ 12.730
€
516
€ 23.004

Saldo 1-1-2017

Wij danken alle donateurs 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

Jan de Waard

Voorzitter

Patrick Siyauya

Home Based Care Secretary

Wim Reimert

Secretaris

Patrick Kozi

Senanga Medical Centre

Rosemary M. Kalaluka

Coordinator SODC

Mike Mutti

Coordinator Maxanaedi

Therese Sikwatiketo

Treasurer HBC

Ron Liswaniso

Consultant

Nelke van der Lans

Penningmeester

Edith van Middelkoop

Lid

Joost Meijer

Lid

Elske van Zanden

Lid

Meer gedetailleerde en financiële informatie en foto’s van de projecten zijn te vinden
op onze website:
www.zambridgesenanga.org

April 2017
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