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Het schooljaar in Isoka is afgesloten met een feestje voor de
leerlingen. Dit jaar stonden 69 leerlingen ingeschreven voor
lessen; 30 meisjes en 39 jongens. Elk van de drie semesters
kregen de leerlingen pen, potlood en een paar schriften, zeep en
één set kleren. Van deze 69 leerlingen is het 17 leerlingen gelukt

zich te kwalificeren om volgend jaar verder te gaan in het
reguliere onderwijs. De kinderen zijn weer enthousiast geraakt
om verder te leren. Een aantal hebben hun vrienden van de
straat aangemoedigd zich in te schrijven voor het volgend jaar.

Een aantal jongens hebben
meegedaan met de
timmerlessen. Ze kunnen nu
kleine stoeltjes maken en
kapot meubilair repareren.
Met deze vaardigheden
hebben ze geholpen om de
tafels en banken in de
klaslokalen te repareren,
zodat die langer mee gaan.
Vorig jaar hebben de leerlingen in de school ongeveer 120
boompjes gepland. De boompjes doen het goed, en de leerlingen
nemen de verantwoordelijkheid van het water geven en onkruid
verwijderen. Ook onderhouden ze de brandgang die om het
terrein met de jonge boompjes is aangelegd.

In Ndola is nog geen nieuwe directrice gevonden. Het bestuur
van het tranisit home neemt de honeurs waar en vooral de
nieuwe voorzitter is erg actief. Er zijn twee kinderen
teruggegaan naar hun familie. Er zijn geen nieuwe kinderen
bijgekomen.
Emmanuel is teruggegaan
naar zijn familie. Kabwe is
teruggeplaatst bij zijn
grootmoeder. Hij gaat naar
een nabij gelegen school.
De voorzitter schrijft over
een paar kinderen:
“Ruth is erg actief met
spelen. Ze bijt van zich af
als het nodig is en laat zich niet ringeloren door de grotere
jongens en meisjes. Als Carol (één van de verzorgsters) er is,
vraagt ze voortdurend aandacht van Carol. Ze lijkt haar te
beschouwen als haar

moeder. Als Carol er niet
is, is ze veel rustiger .”
“Blessing is „the man of the
house‟. Hij is overal
tegelijk en bemoeit zich
met iedereen en zorgt dat
de kleintjes geen
gevaarlijke dingen doen.
Zijn woordenschat groeit
enorm en hij kan goed
communiceren.”
“Gift is een klein, koppig
ventje. Misschien is hij koppig door een gebrek aan vertrouwen.
We zijn naar Kabwe geweest waar hij vandaan komt. Zijn vader
is een landarbeider met heel weinig inkomen. Er is geen initiatief
of enthousiasme van de familie om hem terug te nemen.”

Het transit home in Chinsali barst bijna uit zijn voegen. Er zijn
nu 13 kinderen, terwijl het huis voor 8 kinderen maximaal was
bedoeld. Er zijn de afgelopen maanden drie kinderen bij
gekomen. Diana en Nkweto
zijn zus en broer. Diana is 3
jaar out en Nkweto één
jaar. Ze zijn in augustus
opgenomen in het transit
home en waren beide toen
ernstig ondervoed. Hun
moeder is in juli overleden,
na een ernstige ziekte.
Ook Ignatius is nieuw. Hij is
geboren op 16 oktober 2011.
Zijn moeder stierf direct na zijn geboorte aan een bloeding in
het ziekenhuis. De vader is niet bekend. Er wordt op zoek gegaan
naar andere familieleden.

Alle kinderen in de transit homes in Chinsali en
Ndola en de kinderen in Isoka danken alle donateurs
voor hun bijdrage in 2011 en hopen op uw steun te
kunnen blijven rekenen in 2012.
Zij en wij wensen U allen:
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