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Net als in 2018 kreeg Zambridge extra financiële ondersteuning voor onze projecten.  
De H. Hartstrastichting  bedacht ons ook dit jaar met een mooie gift. De Wereldwinkel 
Laren/Eemnes was eveneens royaal. Een anonieme gever schonk een bedrag om de 
uitbreiding van de SODC-school van een dak te voorzien.  
 

 
 
Het jaarlijkse benefietconcert door strijkorkest Lundi Blue, dit keer in de Kruiskerk in 
Amstelveen, bracht een mooi bedrag op voor leermiddelen en First Aid Kits voor HBC.    
De bestuursleden Edith van Middelkoop en Nelke van der Lans bezochten Senanga. Hun 
reisverslag is op onze website te vinden. Zij voerden overleg met het lokale bestuur van 
Zambridge en bezochten de projecten. In gesprekken met bestuurders van het district 
Senanga kwamen economische ontwikkelingen ter sprake. Met de District Education Council 
bespraken zij het onderwijsbeleid waarbij bleek dat de door ons gesteunde scholen kwets-
baar worden. Zo mogen scholen niet langer bijdragen (zoals een zak cement om het gebouw 
te onderhouden of uit te breiden) van de familie vragen. Ook zorgelijk is dat leerkrachten een 
tijd geen salaris hebben gekregen.   
Desondanks lukte het de community om  de SODC-school uit te breiden met een gebouw, 
gemaakt van door de community zelf gebakken stenen. Helaas nog zonder dak, maar zoals 
hierboven vermeld kregen we een gift om dat erop te zetten. 
 
 
Maxanaedi Basic Community School 
  
Het aantal leerlingen bedraagt 702, 353 meisjes en 349 jongens.        
De leerlingen krijgen nog steeds op school dagelijks te eten. Zambridge draagt bij aan de 
kosten hiervan. Inmiddels is er een schooltuin aangelegd waarin groenten voor deze 
maaltijden worden verbouwd.   
De leerlingen komen allemaal uit kwetsbare gezinnen. De Parent-Teacher-Association (PTA) 
bepaalt wie wel of niet tot dergelijke gezinnen 
behoren. 91 Kinderen (51 meisjes en 40 jongens) 
hebben een van beide ouders verloren terwijl 18 
kinderen (4 meisjes en 14 jongens) volledig wees 
zijn.    
De lokale gemeenschap heeft inmiddels bakstenen 
gemaakt voor een extra klassengebouw en een 
tweede lerarenwoning. De  school biedt onderwijs 
tot en met grade 7. Uitbreiding van het 
lesprogramma met grade 8 en 9 is gewenst.  
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Eind 2019 hebben van de 87 leerlingen (50 meisjes en 37 jongens) in grade 7 er 71 (resp. 41 
en 30) examen gedaan en volgens opgave van de school zijn zij ook allemaal geslaagd.  
 
In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie 
van HIV / AIDS nog steeds een belangrijke plaats in.  
 
Het  onderwijzend personeel bestaat uit 10 leerkrachten en 2 leerkrachten in opleiding. De 
overheid betaalt hun salarissen. Daarnaast werken er  2 koks en 1 nachtwaker.  
 
Maxanaedi school beschikt over een borehole met pomp 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.    
De elektriciteitsvoorziening met zonnepanelen werkt naar tevredenheid. 
  
 
Senanga Orphans Day Care Centre (SODC) 
  
Het aantal leerlingen bedraagt 955, 462 meisjes en 493 jongens. 60 Meisjes en 51 jongens 
zijn zogenaamde single orphans (d.w.z. dat ze nog één ouder hebben) terwijl 18 meisjes en 
24 jongens double orphans zijn.  
Er wordt les gegeven tot en met grade 9 (klas 2 van het voortgezet onderwijs). Het onderwijs 
voor grade 1 t/m 7 is gratis, familie van leerlingen in grade 8 en 9 betaalt schoolgeld.  
115 (56 meisjes en 59 jongens) van de 137 leerlingen in klas 7 (66 meisjes en 71 jongens) 
hebben examen gedaan en ook hier zijn ze ook allemaal geslaagd. Aan de grade 9 examens 
deden 96 leerlingen mee (evenveel meisjes als jongens) van de in totaal 106 leerlingen en 
van hen wisten 41 meisjes en 41 jongens te slagen voor het examen.  
Er bestaat nog steeds gebrek aan leslokalen en schoolbanken. De community heeft gezorgd 
voor een nieuw gebouw met drie leslokalen.  
 

 
 
Ook hier staan de leerkrachten op de loonlijst van de overheid.   
Zambridge draagt bij aan de kosten van de maaltijden voor de scholieren van grade 1 t/m 7. 
In het lesprogramma is ook aandacht voor het aanleren van praktische vaardigheden zoals 
het naaien van kleding.    
Naast het reguliere onderwijs besteedt 
men ook hier veel aandacht aan de 
bewustwording van het AIDS-
probleem.  
Zambridge heeft samen met Wilde 
Ganzen een lerarenwoning en toiletten 
voor de leerlingen laten bouwen. Edith 
en Nelke hebben deze officieel 
geopend.  
Ook hier werken de zonnepanelen 
goed.   
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Home Based Care (HBC) 
 
Care, support en prevention zijn de activiteiten van dit thuiszorgprogramma, maar preventie 
komt steeds meer op de voorgrond te liggen. Daarom heeft men het plan opgevat om te 
starten met een Youth Friendly Corner waar in samenwerking met de scholen gezondheids-
voorlichting zal worden gegeven.   
Het aantal patiënten, van wie de 
meesten AIDS hebben, bedraagt 
172. In 2018 waren dat er nog 635. 
Het is niet duidelijk of deze afname te 
verklaren is door overlijden (bij een 
gebrekkige aanvoer van medicijnen) 
of doordat mensen zich aan 
behandeling en controle hebben 
onttrokken.  
       

De regie voor het programma is in 
handen van de District Gezondheids-
raad die ook verantwoordelijk is voor 
het totale HIV/AIDS programma dat  
wordt ondersteund door het AIDS-
bestrijdingsprogramma van de              Patrick Siyauya, voorzitter van Zambridge in Senanga, ziet  toe  

Wereldgezondheidsraad.       op reparatie werkzaamheden aan het HBC-gebouw.  

Zorgelijk is wel dat de aanvoer van  
anti-HIV-medicijnen problematisch is.     

Caregivers van HBC met de nieuwe First Aid Kits. Links Patrick Siyauya en tweede van rechts Sibeso Mwenyi, 
lid van het lokale bestuur.  

 
De groep van 17 vrijwillige caregivers, die een speciale opleiding hebben gekregen, zijn 
actief op de genoemde aandachtsgebieden. Senanga is de enige plaats in de provincie waar 
een thuiszorgorganisatie functioneert. Dat is te danken aan de vasthoudendheid van deze 
vrouwen. Er bestond een tekort aan First Aid Kits. Zambridge heeft deze laten aanschaffen.     
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Beknopt financieel overzicht 2019 
 

Saldo 1-1-2019 11.168 

  

Inkomsten totaal                   

1. Reguliere giften 14.210 

2. Bijzondere giften 10.677 

3. Rente          2 

 24.889 

Uitgaven totaal  

1. Reguliere projecten                                                                       €  14.500 

2. Extra donaties aan de projecten   4.177 

3. Bank- en overige kosten   1.639 

 

 

Saldo 1-1-2020 

20.316    

     

15.741                 

 

 

 
 
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 
Vice-voorzitter  Mike Mutti 
Secretaris Wim Reimert Patrick Kozi  
Penningmeester Nelke van der Lans Rosemary M. Kalaluka  
Lid Edith Middelkoop Theresa Sikwatiketo 
Lid  Joost Meijer Mwenyi Sibeso 
Lid Elske van Zanden  

 
Steven Nasilibane 
Charles Samulaba 
Mukela Mukela 
Ron Liswaniso  
Carol Muhau 
Crispin Simasiku 

 

   

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

www.zambridgesenanga.org 
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