
 

 

 

 

Nieuwsbrief 27, oktober 2012 

(geschreven door Marleen Kramer) 

 
Het geld dat de Stichting begin dit jaar over maakte naar Isoka 
voor de school voor de straatkinderen verdampte schijnbaar 
tussen Nederland en Zambia. Ondanks vele telefoontjes naar de 
bank en naspeuringen zowel in Nederland als in Isoka, leek het 
geld niet meer gevonden te kunnen worden. De school in Isoka 
kreeg onderhand geldproblemen en daarom besloten we na vijf 
maanden opnieuw het bedrag over te maken, maar nu naar 
Amalia in Kabwe die voor verdere overdracht van het geld naar 
Isoka zou zorgen. 
De dag nadat ik het 
geld naar Kabwe 
had overgemaakt 
kreeg ik bericht uit 
Isoka dat het 
verdwenen geld 
alsnog terecht was 
en op de 
bankrekening stond. 
 
We hebben toen 
besloten het geld 
dat overgemaakt was naar Kabwe te gebruiken voor de bouw van 
een schooltje in de grootste “shanty compound” (krottenwijk) 
van Zambia, Makulu, waar Amalia bij betrokken is geraakt. 
  
Amalia is de Italiaanse lekenzuster die de school voor 
straatkinderen in Isoka had helpen opzetten. Ze is nu 70 jaar en 
al bijna 50 jaar werkzaam in Zambia. In de “bush” van Isoka, ver 

weg van de bewoonde wereld, begon het haar zwaar te vallen, 
daarom is ze verhuist naar Kabwe. Kabwe is een grotere stad en 
ligt op “maar” 140 km van de hoofdstad Lusaka.  
 
Kabwe was vroeger een mijnbouwstadje, maar in de 90-er jaren 
sloten de laatste mijnen. Het is een soort spookstadje geworden. 
De arbeidershuisjes zijn vervallen. In de krottenwijk Makulu 
wonen 60.000 mensen. De meeste mensen hebben geen baan; ze 
proberen wat te verdienen met klusjes of kleine handeltjes, of 
vangen vis in het moeras. Amalia zegt: “Er is veel bier en 
prostitutie in Makulu, maar weinig gezondheidszorg en scholing.”  
Amalia is betrokken bij de vrouwen in Makulu via de katholieke 
gemeenschap die daar is. De wens van de vrouwen is dat hun 
kinderen naar school kunnen. Naar aanleiding van een oproep om 

kinderen die niet naar 
school gaan aan te 
melden, kwamen er 
binnen een week  200 
aanmeldingen van 
kinderen tussen 4 tot 
10 jaar.  
 
Amalia probeert de 
oudste kinderen in 
een reguliere school 
te krijgen. Daar is 
geld voor nodig om 

schoolspullen te kunnen kopen.  
Het idee ontstond om voor de kleine kinderen een school op te 
zetten, zodat ze van daaruit door kunnen stromen naar een 
reguliere school. Een groep moeders met kinderen hebben al een 
begin gemaakt met de scholing van de kinderen. Er wordt les 
gegeven in de kerk. De ouders van de kinderen moeten een 
minimale bijdrage geven om de leraren te betalen. Vrouwen uit 
de gemeenschap zelf geven de kinderen les.  
 
Op het terrein van de kerk ligt een fundering die jaren geleden 
gelegd was om een gemeenschapshal te bouwen. Door gebrek 
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aan geld is de bouw stilgelegd.  De droom van de vrouwen is om 
hier een schoolgebouw met twee klaslokalen te bouwen. Met de 
onverwachte 3000 euro kan een deel van de school gebouwd 
worden. Ook worden er alvast wat banken en ander meubilair 
van gekocht. Een ander deel van het geld wordt gebruikt om 
schoolgeld en schoolspullen te kopen voor kinderen die dan naar 
de reguliere scholen kunnen. Amalia schrijft: “My dreams have 
become true. It is my hope that we may bring an improvement 
in this area in all aspects of life. To you and your collaborators 
many, many thanks. May God bless you.” 
 
 

 
De vorige keer heb ik over het kippenproject in Chinsali verteld. 
De kippen waren verkocht, maar het geld was nog niet binnen. 
Op de lopende kosten van ongeveer 1200 euro gerekend is een 
winst gemaakt van 400 euro. Van de 300 kippen waren er 10 
doodgegaan. Vijf kopers hebben niet betaald.  

Er zijn gelijk 285 
nieuwe kuikens 
gekocht. Helaas 
zijn hier 50 van 
dood gegaan door 
het koude weer. 
Het was dit jaar erg 
koud in Zambia. In 
de nacht daalde de 
temperatuur 
geregeld tot 2 
graden. Dat is erg 
koud voor de 

kippen. Maar omdat overal kippen dood gingen door het koude 
weer, konden de overgebleven kippen extra duur verkocht 
worden en werd er toch een winst van iets minder dan 400 euro 
op deze tweede serie gemaakt. Op een derde serie kuikens moet 
langer gewacht worden, want ook in Lusaka waar 

de eendagskuikens vandaan komen, zijn de kippen getroffen 
door de kou en kan de leverancier nu geen nieuwe kuikens 
leveren. De kinderen in het weeshuis krijgen kip te eten, en de 
winst van de kippen wordt gebruikt voor een deel van de lopende 
kosten van het weeshuis. 
 

 
In Ndola is er een meisje bijgekomen. Jannet was drie dagen oud 
toen ze in het transit home kwam. Haar moeder was bij de 
bevalling overleden.  En zijn nu 15 kinderen in Ndola. 
In Chinsali is Richer teruggegaan naar zijn vader en is Mary 
gekomen. Mary was twee weken oud toen haar moeder stierf. 
Niemand in de familie kon voor haar zorgen. 
In de volgende Nieuwsbrief meer over de kinderen.  
Hieronder een nieuwe foto uit Ndola.  
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