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In januari heeft de Stichting een bedrag van 2000 euro
overgemaakt naar een nieuw project. Het gaat om een schooltje
in Isoka voor tieners die op straat rondhangen en kinderen die
om één of andere reden niet naar de gewone school kunnen. Het
schooltje bestaat sinds 2006 en is opgezet door de parochie van
Isoka in het noorden van Zambia.
In Isoka hangen veel
kinderen op de markt rond
die in aanraking komen
met drugs en kleine
criminaliteit. Veel
kinderen hebben geen
stabiele thuissituatie door
ziekte, dood of armoede
van de ouders. Ze zijn van
school gegaan, omdat er
geen geld was om een
uniform en boeken te
kopen, of omdat ze hun
ouders moesten helpen
met het verkrijgen van
inkomen, of omdat ze
voor hun zieke ouders of
voor broertjes en zusjes
moesten zorgen.

Ook zijn er kinderen die mogelijk wel een stabiele thuissituatie
hebben, maar die uit het reguliere onderwijs zijn geraakt,
doordat ze geen schoolverklaring van hun vorige school hebben.
Zonder schoolverklaring van je vorige school, word je niet
aangenomen op een nieuwe school. Al deze kinderen kunnen op
het schooltje terecht,
waar ze elke morgen les
krijgen in de basisvakken
van de lagere school. Aan
het einde van de ochtend
gaan ze samen sporten.
In 2009 zaten er 54
kinderen in de klas, 25
meisjes en 29 jongens.
Hiervan konden er 15
terug naar de reguliere
school. Voor 2011 hebben
zich 65 kinderen aangemeld. Van de kinderen die in 2009 in de
klas zaten zijn nu 3 kinderen voor groep 8 geslaagd op de
reguliere school. Er is ook een timmerwerkplaatsje waar de
oudere jongens training kunnen krijgen. Voor sommige oudere
jongens is dat een goede oplossing.
Tot nu toe werd het schooltje gefinancierd met particuliere
giften uit Italië via
een Italiaanse
lekenmissionaris die
in Isoka werkzaam
was. Zij behoort tot
dezelfde groep die
het weeshuis in
Chinsali managen.
Deze Italiaanse
vrouw gaat
verhuizen naar een
andere plaats, maar
hoopt dat haar
projecten door
kunnen lopen.

Tijdens onze reis naar Zambia vorig jaar juli zijn we bij de school
wezen kijken. De foto’s in deze Nieuwsbrief hebben we daar
toen gemaakt. We zagen een groep kinderen die een ander leven
gewend zijn, dan onze kinderen, maar die toch met min of meer
enthousiasme in de schoolbanken zitten. Het enthousiasme komt
zeker naar boven als ze aan het einde van ochtend gaan
voetballen (jongens) of korfballen (meisjes) en als ze op
aandringen van onze gastvrouw Amalia een vrolijke zing- en
dansshow voor ons opvoeren. We hebben toegezegd de school in
ieder geval twee jaar te financieren. Dan bekijken we de stand
van zaken en de resultaten.

Ze zijn geplaatst in hetzelfde
gezin én in Chinsali, zodat ze door
het weeshuis nog in de gaten
gehouden kunnen worden. Royna
(ook 7 jaar) is teruggegaan naar
familieleden in het dorp waar ze
vandaan kwam. Alle drie gaan
naar school. Het schoolgeld wordt
betaald door het weeshuis. De
oudste in het huis in Chinsali is
Chanda. Zij is 8 jaar, maar voor
haar is nog geen oplossing in
zicht. Er zijn geen familieleden
die zich hebben gemeld en omdat
Chanda licht zwakzinnig is, is een
pleeggezin ook moeilijk te vinden.
Chanda heeft het echter in het weeshuis erg naar haar zin, want
ze vindt het geweldig om op de kleine kinderen in het huis te
passen. Ook gaat ze een aantal ochtenden in de week naar een
speciale school.
In totaal zijn er nu nog 10 kinderen in Chinsali weeshuis.
In Ndola is Temwani naar haar oom uitgeplaatst. De moeder van
Ruth, die drie maanden geleden in het huis is gekomen, is nog
niet gevonden.
Nieuw aangekomen zijn Deborah en Precious. Deborah is een te
vroeg geboren baby van een tienermoeder, die haar kind in het
ziekenhuis achterliet. De moeder heeft een vals adres opgegeven
en is nog niet achterhaald. De moeder van Precious stierf toen
Precious 6 maanden oud was. De vader kan niet voor haar
zorgen, omdat hij geen inkomen heeft.
Er zijn in totaal 22 kinderen in Ndola weeshuis.
Het jaarverslag over 2010 is klaar en kunt u bij ons opvragen.

In de weeshuizen in Chinsali en Ndola gaat het goed.
In Chinsali zijn twee oudere jongens bij een pleeggezin
ondergebracht. Het zijn Thomas en Bernard. Beide 7 jaar oud.
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