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In januari, na de kerstvakantie, begint in Zambia het nieuwe
schooljaar. Van de kinderen die vorig jaar naar de school voor
straatkinderen en ‘drop-out’ gingen in Isoka, zijn er in januari maar
liefst 23 ingestroomd in het reguliere onderwijs op een lagere school.
Twee kinderen slaagden voor de entree-toets voor klas 8 (de
middelbare school) en één kind slaagde voor het entree-examen voor
klas 10.
De lagere school is gratis voor alle kinderen. Toch kunnen lang niet alle
kinderen naar school ,want wel zijn schooluniformen, schoenen,
schriften en schrijfgerei nodig. Voor de kinderen op de middelbare
school moet bovendien schoolgeld betaald worden.
Het project betaalt
al deze kosten voor
alle kinderen die
vanaf de
projectschool het
reguliere onderwijs
instromen en het
niet zelf kunnen
betalen.
Op de school van
het project in Isoka
zitten sinds januari
weer 50 kinderen.
Een aantal kinderen van de school in Isoka

Het minimum loon voor huishoudelijke hulpen in Zambia is verhoogd.
Onze weeshuizen die verzorgsters in diens hebben, moeten zich aan dit
minimum loon houden. Het minimum loon is nu KR 520.- (ongeveer 80
euro) per maand. In Chinsali kon deze loonsverhoging gerealiseerd
worden door de opbrengst van de verkoop van de kippen.
Dit zijn de drie verzorgsters
van de kinderen in het
transit home in Chinsali.
Ruth houdt een in het
transit home opgenomen
kindje vast. De baby is pas
twee weken oud. De
moeder heeft ernstige
psychische problemen. Het
kindje is gebracht door de
grootouders, die er zelf
niet voor kunnen zorgen.
Zij zorgen al voor de
moeder en ze zijn bang dat de moeder het kindje onbewust zal doden.
Daarom blijft het kindje voorlopig in het transit home.
Er verblijven nu 13 kinderen in het transit home in Chinsali.
Sinds 1 januari 2013 zijn er
nieuwe bankbiljetten in
Zambia. Er zijn drie nullen van
alle biljetten gehaald. Ook zijn
er nieuwe munten gemaakt. De
vorige munten werden eigenlijk
niet meer gebruikt, omdat ze
nauwelijks iets waard waren.
Nu ben je dus niet zo
gemakkelijk meer miljonair in
Zambia.
1 euro is nu ongeveer 6,5
Zambian Kwacha.

De secretaris van het bestuur in Ndola schrijft regelmatig verslagjes
over de kinderen in het transit home naar ons. Het stukje dat hij laatst
schreef over Precious wil ik jullie niet onthouden:
In Ndola is een nieuw jongetje opgenomen.
Het is Elvis. Hij is geboren op 13 februari
2013. De moeder van Elvis heeft bijna
dagelijks zware epileptische aanvallen.
Tijdens zo’n aanval kan Elvis op de grond
vallen. Er is niemand in de familie die voor
hem kan zorgen, daarom is hij in het
transit home terecht gekomen.
De kleine Ireen is herstellende van
kinkhoest. De dokter stelde een maand
geleden vast dat ze de kinkhoest had en ze
kreeg medicijnen. De hoest is er echter
nog. De dokters zeggen dat het zo lang
duurt, omdat ze bij haar geboorte niet
ingeënt was tegen de kinkhoest.

“She is grown into a kind and lovely
girl. Her father has gone for many
months without coming back to visit
the girl. Complements must be given to
one of the workers who has really
cared for Precious just as her own
daughter. What a change! From a shy
miserable, and angry kid to an outgoing
confident and happy girl. Am glad she
was brought to the house for care.
Precious can sustain a conversation
with anyone with no sense of shame”

Daar doen we het toch voor!
Van Shadreck zijn nu familieleden
getraceerd. Twee jongens die op de
middelbare school zitten en een tante
komen nu voor hem op bezoek. Shadreck
verandert hier zichtbaar door ten goede.
Hij kijkt er naar uit om bij zijn
familieleden te gaan wonen als dat kan.
De
huidproblemen van Lucia zijn toch weer
teruggekomen. Het jeukt en irriteert haar.
Gelukkig is het niet besmettelijk en heeft
niemand van de andere kinderen het ook. De
dokter zegt dat het vanzelf weer over moet
gaan.
Er zijn 14 kinderen in het tranist home in Ndola.

---------------------------------------------------------------------------------------De Stichting Lang leve het Zambiaanse kind heeft zich aangesloten bij
Platform Zambia. Dit is een initiatief van de Werkgroep Zambia en
maakt het mogelijk ervaringen, ideeën, acties e.d. uit te wisselen met
andere particuliere initiatieven van Nederlanders in Zambia. Zie
www.platformzambia.nl
Het jaarverslag over 2012 is klaar en per email op te vragen. Door de
steun van vele donateurs konden wij ook in 2012 doorgaan met het
steunen van kinderen in Zambia.
Alle donateurs hartelijk dank voor jullie bijdragen in 2012
en wij hopen op jullie voortdurende steun in 2013.
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