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Ook in 2021 had Senanga te maken met corona-problemen. De scholen moesten tijdelijk 
worden gesloten.  
Zambridge kreeg ook dit jaar weer extra financiële ondersteuning voor onze projecten. Veel 
donateurs leverden een extra financiële bijdrage om nieuwe klaslokalen te realiseren.  
Daarnaast gaf een donateur een royaal bedrag om een bibliotheek met leerboeken op te 
zetten. 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 ook dit jaar vanwege corona 
niet doorgaan, maar inmiddels is duidelijk dat dit concert gaat plaatsvinden op 13 november 
2022. 
Bezoek door bestuursleden was niet mogelijk vanwege de coronapandemie.   
Maxanaedi school gaf dit jaar voor het eerst les in grade 8. 
Van groot belang voor onze activiteiten is de steun van Wilde Ganzen.  In 2021 kregen we 
een bijdrage voor de bouw van extra klaslokalen. 
In november kregen we bericht uit Senanga dat de 
bouwkosten inmiddels dusdanig waren gestegen dat 
de klaslokalen niet konden worden afgebouwd. Wij 
waren blij met de toezegging van Wilde Ganzen in 
maart 2022 dat daar nu ook extra geld voor 
beschikbaar is.     
Naast deze steun ontvingen we ook prachtige bedragen van fondsen en individuele 
donateurs.  
De Youth Friendly Corner kon van start gaan in het gebouw waar ook scholing wordt 
gegeven aan vrijwilligers van de thuiszorg. Ook hier ondersteunde Wilde Ganzen. 
  
  
Maxanaedi Basic Community School 
  
Het aantal leerlingen bedraagt meer dan 700.   
De huidige school is inmiddels te klein voor dit aantal leerlingen. Zoals hierboven vermeld 
kon, dankzij de steun die we van vele kanten kregen, gestart worden  met het bouwen van 
een extra unit met drie klaslokalen.          
De leerlingen krijgen nog steeds op school te eten. 
Zambridge draagt bij aan de kosten hier-van. In de 
schooltuin worden de groenten voor deze maaltijden 
verbouwd. De leerlingen komen vrijwel allemaal uit 
kwetsbare gezinnen.    
In het lesprogramma nemen voorlichting en 
bewustwording over preventie van HIV / AIDS nog 
steeds een belangrijke plaats in. Er wordt les 
gegeven tot en met grade 8 (klas 1 van het 
voortgezet onderwijs).  
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        De nieuwe ‘bieb’ in gebruik bij Maxanaedi 

onderhoud van de school.                                                      
De elektriciteitsvoorziening met zonnepanelen werkt goed.  
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Senanga Orphans Day Care Centre (SODC) 
  
Het aantal leerlingen bedraagt meer dan 900.  
Ook bij deze school kon worden begonnen 
met het realiseren van een unit met drie extra 
klaslokalen.  
Er wordt les gegeven tot en met grade 9 (klas 
2 van het voortgezet onderwijs).  
De 20 leerkrachten staan, net als bij 
Maxanaedi, op de loonlijst van de overheid.   
Zambridge draagt bij aan de kosten van de 
maaltijden voor de scholieren van grade 1-7.    
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. Er is een goed                   
werkende waterpomp.                                          Leerlingen van SODC met de nieuwe ZEduPads 

De zonnepanelen werken naar behoren.     
 
 
Home Based Care (HBC)  

 
Care, support en prevention zijn de activiteiten van dit thuiszorgprogramma, maar preventie 
komt steeds meer op de voorgrond te liggen. Een Youth Friendly Corner waar in 
samenwerking met de scholen gezondheidsvoorlichting wordt gegeven, ging van start. Ook 
hier kregen we hulp van Wilde Ganzen.   
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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 Wereldgezondheidsorganisatie.      
  

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 steun van 
Zambridge, maar vooral ook aan 
de vasthoudendheid van deze 
vrouwen.      
 

Officiële opening van de trainingsdag voor caregivers 

 
 
 
 
 
 
 
Beknopt financieel overzicht 2021 
 
 

Saldo 1-1-2021 16.355 
  
Inkomsten totaal                   

1. Reguliere giften 15.820 
2. Extra giften vaste donateurs   7.350 
3. Incidentele giften ex-donateurs   2.875 
4. Bijzondere giften      630 
5.  Giften van organisaties  

 (Stichtingen H. Hartstra, Wapstra Hulshoff, de Carolusgulden, 
Schouwenhove, de Vergulde Craen BV) 

  3.500 

 30.175 
Uitgaven totaal  

1. Reguliere projecten                                                                        16.000 
2. Extra donatie       775 

 (Reparatie computers en Covid assistance)  
3.  Steun HBC project via Wilde Ganzen   3.477 
4. Steun scholen afbouw via Wilde Ganzen 13.820 
5. Bank- en overige kosten      413 

 
 
Saldo 1-1-2022 

34.485   
     
12.045                 

 
 
 
 
 
Wij danken alle donateurs hartelijk voor hun bijdragen. 
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Bestuursleden Zambridge Senanga: 
 

 
Functie 
 

in Nederland in Senanga 

Voorzitter Jan de Waard Mike Mutti 
Secretaris Wim Reimert Patrick Kozi  
Penningmeester Nelke van der Lans Rosemary M. Kalaluka  
Lid Edith van Middelkoop Sibeso Mwandamena (vice chair) 
Lid  Joost Meijer Steven Nasilibane (vice scretary) 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Elske van Zanden  
 

Charles Samulaba (vice treasurer) 
Theresa Sikwatiketo 
Patrick Siyauya 
Ron Liswaniso 

 

 
 
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 
 
 

Juni  2022 
 

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

