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In 2018 kreeg Zambridge wederom extra financiële ondersteuning voor onze projecten. De 
giftenpot bij het afscheid als huisarts van Elske van Zanden werd royaal bedacht. Daarnaast 
kregen we de opbrengst van een rommelmarkt van een kerk in Camminghaburen, kregen we 
een gift van de H. Hartstrastichtin en droeg de Energiecoöperatie Leur eo. bij aan het zonne-
energieproject. Veel particulieren gaven geld o.a. voor schoolbanken, schoolboeken en het 
installeren van zonnepanelen op de daken van de twee scholen.    
De bestuursleden Elske van Zanden en Wim Reimert bezochten Senanga. Hun reisverslag 
is op onze website te vinden. Naast het overleg met het lokale bestuur en het bezoek aan de 
diverse projecten, voerden zij gesprekken met bestuurders van Senanga District en van On-
derwijs over prioriteiten van lokale activiteiten en het onderwijsbeleid van Senanga district.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim Reimert, Ron Liswaniso, Patrick Kozi, Rose Kalaluka, Theresa Sikwakiteko, Elske van Zanden, Mike Mutti, Patrick Siyauya 

 
Ons beleid om in de toekomst de bemoeienis vanuit Nederland gefaseerd te verminderen 
opdat Zambridge Senanga op eigen benen kan staan werpt de eerste resultaten af. Een 
uitbreiding van de SODC-school  is betaald met geld uit Zambiaanse bronnen  
  
 
Maxanaedi Basic Community School 
  
Het aantal leerlingen bedraagt 684 (310 jongens, 374 meisjes). 
In 2017 waren dat er 612. De school floreert!       
De leerlingen krijgen dagelijks een maaltijd en Zambridge draagt 
bij aan de kosten hiervan. De (vrijwillige) koks krijgen een 
vergoeding. 
De leerlingen komen allemaal uit kwetsbare gezinnen. De 
Parent-Teacher-Association (PTA) bepaalt wie wel of niet tot 
deze families behoren. Voor elke nieuwe leerling in grade 1 
wordt van de familie een bijdrage in de vorm van een zak 
cement gevraagd voor onderhoud van het gebouw, voor het 
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maken van bakstenen voor een tweede lerarenwoning en een overdekte voorziening waar 
de leerlingen hun maaltijd kunnen gebruiken. De  school biedt onderwijs tot en met grade 7. 
 
In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie 
van HIV / AIDS nog steeds een belangrijke plaats in.  
 
Het  onderwijzend personeel bestaat uit 13 leerkrachten. De overheid betaalt hun salarissen. 
Daarnaast werken er op de school stagiair-leerkrachten, 2 koks en 1 nachtwaker. 
 
Maxanaedi school beschikt over een borehole met waterpomp voor de watervoorziening, er 
zijn 18 toiletten ( VIPs=Ventilated Improved Pitlatrines) van het UNICEF standaardmodel. 
Daarnaast is er een maismolen waarmee geld wordt verdiend voor het onderhoud van de 
school.    

Soms komen er mooie en onverwachte 
nieuwe initiatieven op ons pad. Dat was 
het geval met de Nederlandse Our 
Energy Foundation. Zambridge blijkt 
een betrouwbare partner te zijn, want 
na een bezoek van OEF aan ons lokale 
bestuur in Senanga was OEF ervan 
overtuigd dat deze organisatie een 
goede partner was om haar eigen 
doelstelling, het realiseren van passen-
de energievoorzieningen in Afrika,  te 
realiseren. De Energiecoöperatie Leur 
e.o. deed ook graag mee. De school 
heeft inmiddels een elektriciteitsvoor-

ziening met zonnepanelen, aangelegd door het door een Nederlander opgezette bedrijf id 
Solar Solutions uit Lusaka. De kosten werden voor het grootste deel gedragen door OEF, 
Wilde Ganzen, Energiecoöperatie Leur e.o.. Zambridge droeg ruim 10% van de kosten bij.    
 
 
Senanga Orphans Day Care Centre (SODC)  
  
Het aantal leerlingen bedraagt inmiddels 1048 (513 meisjes en 535 
jongens). Ook deze school groeit, in 2017 waren er nog 924 leerlin-
gen. Er wordt les gegeven tot en met grade 9 (klas 2 van het voort-
gezet onderwijs). Het onderwijs voor grade 1 t/m 7 is gratis, familie 
van leerlingen in grade 8 en 9 betaalt schoolgeld. Er bestond een 
groot gebrek aan leslokalen en schoolbanken. Veel leerlingen 
moesten op de grond zitten. De community heeft de bouw van drie 
nieuwe lokalen betaald. Giften van donateurs van Zambridge zijn 

gebruikt voor de 
aanschaf van 
schoolbanken.  
Oude schoolbanken zijn opgeknapt met 
behulp van lokale fondsen.   
Er zijn 23 docenten. Hun salaris wordt 
betaald door de overheid. Drie koks 
werken op vrijwillige basis en krijgen 
daarvoor een vergoeding .  
Zambridge draagt bij aan de kosten van de 
maaltijden voor de scholieren van grade 1 
t/m 7. In het programma is ook aandacht 
voor het aanleren van praktische vaardig-
heden zoals het naaien van kleding (zie 
foto).   
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Naast het reguliere onderwijs besteedt men ook hier 
veel aandacht aan de bewustwording van het AIDS-
probleem.  
 
Zambridge heeft in 2018 samen met Wilde Ganzen 
een lerarenwoning (zie foto) en toiletten voor de 
leerlingen gefinancierd.  
 

Ook deze school kreeg net als Maxanaedi Basic Community School in samenwerking met 
OEF een installatie voor elektriciteit via zonnepanelen.  
Ook ’s avonds kan er nu les worden gegeven in de verlichte klaslokalen.  
 
 
Home Based Care (HBC) 
 
Dit thuiszorgprogramma richt zich in nauwe samenwerking met het ziekenhuis steeds meer 
op preventie.  
Het aantal patiënten bedraagt 635. Het overgrote deel van hen heeft AIDS.  Patiënten krijgen 
ondersteuning in de vorm van versterkende voeding.     
De regie voor het programma is in handen van de District Gezondheidsraad die ook verant-
woordelijk is voor het totale HIV/AIDS programma dat wordt ondersteund door het AIDS-
bestrijdingsprogramma van de Wereldgezondheidsraad.      

Patiënten die niet mobiel zijn worden tweemaal per maand thuis bezocht. Een groep van 25 
vrijwillige caregivers, die een speciale opleiding hebben gekregen, bieden zorg. Zij worden 
ondersteund door verpleegkundigen van het ziekenhuis.  
 

De fietsen die met behulp van enkele van 
onze donateurs zijn aangeschaft worden 
door deze vrijwilligers intensief gebruikt om 
ook verre dorpen te bereiken.  
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Beknopt financieel overzicht 2018 
 

Saldo 1-1-2018 14.321 

  

Inkomsten totaal                   

1. Reguliere giften 14.220 

2. Bijzondere giften 12.958 

3. Rente          6 

 27.184 

Uitgaven totaal  

1. Reguliere projecten                                                                       €  14.500 

2. Extra donaties aan de projecten 15.315 

3. Bank- en overige kosten      522 

 

 

Saldo 1-1-2019 

30.337    

     

11.168                 

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

in Nederland in Senanga 

Voorzitter Jan de Waard Patrick Siyauya 
 

Secretaris Wim Reimert Ron Liswaniso 
 

Penningmeester Nelke van der Lans Rosemary M. Kalaluka 
 

Lid Edith Middelkoop Mike Mutti 
 

Lid  Joost Meijer Therese Sikwatiketo 
 

Lid Elske van Zanden  
 

Sibeso Mwandamena  
Rabecca Mukisi 
Mika Muyenga 
Musoka Musoka 
Patrick Kozi 

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

www.zambridgesenanga.org 
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