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De coronapandemie is ook aan Senanga in 2020 niet voorbijgegaan. De scholen moesten 
tijdelijk worden gesloten en in een latere fase moest ook hier social distancing van 1,5 meter 
worden gehandhaafd. We kregen wisselende berichten die onbetrouwbaar zijn over aantal-
len slachtoffers.  
Zambridge kreeg ook dit jaar weer extra financiële ondersteuning voor onze projecten. De H. 
Hartstrastichting maakte een mooi bedrag over als kerstgift. Ook kregen we een fraaie dona-
tie van het Wapstra Hulshoff Fonds en de actie Eindeloos Reizen leverde een bedrag van    
€ 188 op. 
Een van onze donateurs gaf een royaal bedrag om een bibliotheek op te zetten met  leerboe-
ken en een andere stelde geld ter beschikking waarmee 14 tablets (zgn ZEduPads), 7 voor 
elke school, konden worden aangeschaft. Die waren dan ook hard nodig want informatie-
technologie heeft inmiddels een plek gekregen in het onderwijscurriculum.   
Het jaarlijkse benefietconcert door strijkorkest Lundi Bleu kon helaas vanwege corona niet 
doorgaan, maar het orkest beloofde ons om, als de omstandigheden het weer toelaten, dat 
in 2021 te organiseren.  
Eveneens vanwege de coronapandemie konden de geplande reizen naar Senanga van 
enkele bestuursleden en belangstellende donateurs niet doorgaan.   
Wel door gingen onze bestuursvergaderingen. We maakten daarbij dankbaar gebruik van 
TEAMS. Tijdens de periode van versoepeling van de corona-maatregelen vergaderden we 
eenmaal fysiek. Ook wij  handhaafden daarbij, zoals u kunt zien op de foto aan het eind van 
dit jaarverslag, de 1.5 meter afstand.  
Het lukte de community om de SODC-school uit te breiden met een gebouw, gemaakt van 
zelf gebakken stenen en dankzij een particuliere gift vanuit Nederland kon het dak er dit jaar 
opgezet worden.  
Het aantal leerlingen van beide scholen groeit. Maxanaedi school kreeg van het Zambiaanse 
ministerie van onderwijs in juni toestemming om per januari 2021 te starten met onderwijs 
voor grade 8 en 9. Deze school is daardoor geen primary school meer, maar een basic 
school geworden, een combinatie van primary school en junior secondary school, net als 
SODC. 
Vanwege de droogte zijn de voedselprijzen fors gestegen, gelukkig was Zambridge in staat 
om de bijdragen aan de maaltijden voor de leerlingen wat te verhogen.  
 
Van levensbelang voor onze activiteiten is dat Wilde Ganzen onze projecten vrijwel altijd 
ondersteunt. In 2020 is het eindverslag van de bouw van de toiletten bij SODC goedgekeurd. 
Ook dit project is tot een goed einde gebracht.  
Vanwege de toename van leerlingen bij beide 
scholen zal in 2021 een actie worden gestart 
voor het bouwen van extra klaslokalen. Daarbij 
zal opnieuw steun gevraagd worden aan de 
Wilde Ganzen. De community van Maxanaedi is alvast begonnen met het maken van bak-
stenen.  
Ook is in 2021 de bouw van een Youth Friendly Corner gepland waarmee dan meteen het 
gebouw, waar scholing wordt gegeven aan vrijwilligers van de thuiszorg, zal worden opge-
knapt. Wilde Ganzen heeft hiervoor opnieuw haar steun toegezegd. 
 
 
Maxanaedi Basic Community School 
  
Het aantal leerlingen bedraagt 702, 353 meisjes en 349 jongens.         
De leerlingen krijgen nog steeds op school te eten. Zambridge draagt bij aan de kosten hier-
van. Inmiddels is er een schooltuin aangelegd waarin groenten voor deze maaltijden worden 
verbouwd. De leerlingen komen vrijwel allemaal uit kwetsbare gezinnen.    
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 toegezegd.   
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In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie 
van HIV / AIDS nog steeds een belangrijke plaats in.  

Leerlingen van Maxanaedi krijgen instructie over het gebruik van de nieuwe ZEduPads. 
 

Het onderwijzend personeel bestaat uit 13 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 door middel van zonnepanelen dreigde door lekkage van het dak 
in gevaar te komen, maar de schade kon gelukkig worden beperkt.  
 
 
Senanga Orphans Day Care Centre (SODC) 
  
Het aantal leerlingen bedraagt 955, 462 meisjes en 493 jongens.  
Er wordt les gegeven tot en met grade 9 (klas 2 van het voortgezet onderwijs).  
Er bestaat nog steeds gebrek aan leslokalen en schoolbanken. De community heeft gezorgd 
voor een nieuw gebouw met drie leslokalen (zie foto hieronder).  

 
Ook hier staan de 20 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.  
Naast het reguliere onderwijs besteedt men ook hier veel aandacht aan de bewustwording 
van het AIDS-probleem. 
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Zambridge heeft samen met Wilde Ganzen een 
lerarenwoning en toiletten voor de leerlingen 
laten bouwen. Er is een goed werkende water-
pomp (zie foto).  
Helaas zijn er 5 zonnepanelen gestolen, maar 
gelukkig is de capaciteit van de resterende 
panelen voldoende gebleken. De stroomvoor-
ziening voor de verlichting en de ZEduPads liep 
geen gevaar.    
 
 
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 star-
ten met een Youth Friendly Corner waar in samenwerking met de scholen gezondheidsvoor-
lichting zal worden gegeven. De verwachting is dat hulp van Wilde Ganzen dit mogelijk 
maakt. Begin 2021 is deze ondersteuning toegezegd.   
       
De regie voor het programma 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.      
  
De groep van 20 vrijwillige caregivers, die een speciale opleiding hebben gekregen, zijn 
actief op de genoemde aandachtsgebieden. Senanga is inmiddels de enige plaats in de 
provincie waar een thuiszorgorganisatie functioneert. Dat is te danken aan de vasthou-
dendheid van deze vrijwilligers.      
 
 
Beknopt financieel overzicht 2020 
 
 

Saldo 1-1-2020 15.741 
  
Inkomsten totaal                   

1. Reguliere giften 17.655 
2. Incidentele giften   3.035 
3. Bijzondere giften      788 

 (Stichtingen H.Hartstra en Wapstra Hulshoff,  
actie Eindeloos Reizen) 

 

4. Rente          - 
 21.478 
Uitgaven totaal  

1. Reguliere projecten                                                                        15.300 
2. Extra donaties aan de projecten   5.100 

 (Bibliotheek en school tablets)  
3. Bank- en overige kosten      464 

 
 
Saldo 1-1-2021 

20.864    
     
16.355                 

 
 
 
Wij danken alle donateurs hartelijk voor hun bijdragen. 
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Joost Meijer,  Edith van Middelkoop, Nelke van der Lans,  Jan de Waard,  Elske van Zanden,  Wim Reimert 

 
 
Bestuursleden Zambridge Senanga: 
 

 
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 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Elske van Zanden  
 

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

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Nederlandse en het Zambiaanse bestuur 
 
Jan de Waard, voorzitter. 
 
 
Meer gedetailleerde en financiële informatie en foto’s van de projecten zijn te vinden 
op onze website:  
 

www.zambridgesenanga.org 
 
 

Mei  2021 
.  

http://www.zambridge.senanga.org/

