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De kleine Steven is het wonderkind van het huis. Toen hij kwam was hij
erg zwak, kon niet op zijn benen staan en huilde heel veel. Nu rent hij
overal rond, eet goed en is een geïnteresseerde leerling in de klas.

KIND

De tuinman Mulenga
heeft hard gewerkt in de
tuin. De tuin levert
voldoende groente voor
de maaltijden van
kinderen. De oudste
jongens poseren tussen
de groenten.
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Hieronder een recente foto van de kinderen in het transit home in
Ndola. Het gaat goed met de dertien kinderen. De grootste kinderen
zijn in januari op de reguliere basisschool begonnen. Het zijn Davison,
Ignatius, Metson en Ruth. Ze vinden het alle vier geweldig.

Maria Mwansa is vanuit de parochie van Isoka verantwoordelijk voor de
zogenaamde ‘literacy class’ waar straatkinderen en kinderen die buiten
het reguliere onderwijs zijn gevallen les krijgen. Op de school in Isoka
krijgen ongeveer 60 kinderen les. Maria geeft in haar verslag een
inkijkje in de achtergrond van een aantal van de kinderen .

Metson is elke dag heel opgewonden als hij naar school mag. Hij heeft
ontdekt dat er een wereld is buiten het transit home en dat staat hem
wel aan. Onlangs heeft de voorzitter van het transit home de oma van
Metson bezocht die buiten Ndola woont. Zij kan echter niet voor hem
zorgen. Haar gezondheid laat het ook niet toe bij hem in Ndola op
bezoek te komen.

Helen -14 jaar.
Helen woont met
haar moeder in
Malango village
buiten Isoka. Ze
heeft twee
broertjes. De
vader van Helen
stierf toen Helen’s
jongste broertje
net geboren was.
De moeder is
opgenomen door

een man die al meerdere vrouwen heeft. Deze echtgenoot wil zijn
stiefkinderen niet ondersteunen met de spullen die ze voor school
nodig hebben. Helen zwierf op de markt in Isoka rond en kwam zo in
aanraking met de ‘literacy class’. Ze is een enthousiaste leerlinge. Op
de foto staat Helen met haar moeder en broertjes bij hun huis in de
village.
Regina – 14 jaar. Regina woont bij haar grootouders en heeft één zusje.
Haar moeder is overleden. Haar vader is hertrouwd, maar wilde de
kinderen niet onderhouden. De grootouders leven van een klein stukje
grond. In de zesde klas moest Regina van school, omdat de grootouders
het niet meer konden betalen. In de ‘literacy class’ kan ze toch wat
verder leren.

woont met haar moeder en stiefvader in Kawenge village. Haar vader is
overleden. Ze heeft twee zusjes. Florence is pas later met school
begonnen, omdat ze eerst bij een tante in een dorp woonde die haar
niet naar school liet gaan. Ze is nu te oud om naar de eerste klas van
een reguliere basisschool te gaan. Ook is haar familie erg arm en leven
ze van wat het stukje grond op brengt. Op de foto staat Florence naast
haar moeder en met haar stiefvader en jongste zusje. De andere drie
meisjes zijn vriendinnen van de ‘literacy class’.

Cecilia – 11 jaar. Cecilia woont bij haar oma en tante. Ze stopte school
in de derde klas, omdat ze toen verhuisde naar haar tante. Ze kreeg
geen overdrachtsbrief van de vorige school. Zonder deze brief wordt
een kind niet aangenomen op de volgende school. Ze zit nu in de
‘literacy class’ en als ze het daar goed doet, hoopt Maria de reguliere
school in Isoka te overtuigen dat ze haar weer terug in het systeem
moeten laten gaan.
Phillip -10 jaar. Phillip woont met zijn ouders en zes broertjes en
zusjes. De ouders proberen
samen met hun kinderen
te overleven. Zijn vader
verkoopt houtskool op de
lokale markt. Daarmee
verdient hij wat geld,
maar dat is niet genoeg
om de kinderen naar
school te laten gaan.
Phillip is blij dat hij naar
de ‘literacy class’ kan,
want hij wil graag leren
lezen en schrijven.
Florence-12 jaar. Florence

James Mwansa is de leraar van de ‘literacy class’. Hij heeft de
middelbare school afgemaakt, en heeft een korte cursus
volwassenenonderwijs gevolgd. Er wordt nog op zoek gegaan naar een
assistent-leraar, want 60 kinderen in de klas is wel erg veel. De vorige
assistent-leraar is gestopt, omdat hij een plaats kon krijgen op een
vervolgopleiding.
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