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De inmiddels 74-jarige Italiaanse lekenmissionaris Amalia heeft 
weer een droom kunnen verwezenlijken: een multipurpose 
gebouw in de arme wijk Makululu in Kabwe. Het gebouw is dit 

jaar afgebouwd en in 
gebruik genomen. Er is 
drie jaar gewerkt aan dit 
project en het is tot stand 
gekomen met onder 
andere meerdere giften 
van onze stichting. Ook de 
lokale gemeenschap heeft 
enthousiast bijgedragen 
aan de bouw. In het 
gebouw bevinden zich 
twee lokalen die voor 
verschillende activiteiten 

gebruikt kunnen 
worden. Hier wordt 
les gegeven aan 

kleine kinderen, die dan vervolgens door kunnen stromen naar 
een reguliere school. De ouders van de kinderen betalen een 
minimale bijdrage om de leraren te betalen. Vrouwen uit de 
gemeenschap zelf geven de kinderen les. Ook krijgen de 
kinderen twee keer per week een maaltijd.  

 

Als de kinderen 
door kunnen 
stromen naar 
het reguliere 
onderwijs, zijn 
vaak de 
schoolkosten 
een 
struikelblok. Er 
moet betaald 
worden voor 
een 
schooluniform 
en er zijn 
schriften en 
pennen nodig. 
Daarom heeft 

Amalia ook een schoolfonds voor wezen en kwetsbare kinderen 
die geen familie hebben. Dit jaar heeft ze hiermee 349 kinderen 
geholpen op de lagere school en 53 kinderen in het middelbaar 
onderwijs. 

Naast de lessen voor kleine kinderen, is in Kabwe ook 
begonnen met les geven aan een groep kinderen van 13 tot 18 
jaar die nooit de kans hebben gekregen om naar school te 
gaan. Ze zijn te oud om in het reguliere basisonderwijs te 
beginnen. Deze groep van ongeveer 50 kinderen krijgt nu les 
van twee Poolse vrijwilligers die een jaar in Kabwe verblijven. 
De kinderen leren de basisbeginselen van lezen, schrijven en 
rekenen, maar ook belangrijk is dat ze niet over de straten 
zwerven, maar regelmaat in hun leven hebben en na gaan 
denken over hun toekomst. De kinderen willen graag leren, 
maar minstens zo belangrijk is dat ze samen kunnen zijn en 
samen plezier kunnen maken. Er wordt gezocht naar lokale 
leraren die straks het werk van de vrijwilligers over kunnen 
nemen.  
  

LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND 
 

Amalia tijdens het openingsfeest van het gebouw 

De kinderen voor hun nieuwe school 



Stichting ‘LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND’ 
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen 

hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl 
bankrekeningnummer: NL25 RABO 0397 0726 94 

 

Een ander project is hulp 
aan gehandicapten. Door 
de inzet van Amalia 
kunnen een aantal nu 
naar een speciale school; 
enkelen hebben een 
rolstoel gekregen; één is 
naar Lusaka geholpen om 
daar geopereerd te 
worden. Er zijn veel 
mensen gehandicapt als 
gevolg van 
hersenvliesontsteking of 
hersenmalaria. Er kan 

niet veel gedaan worden om ze weer gezond te krijgen, maar 
aandacht, liefde en praktische hulp kan wel gegeven worden. 

 

In Chinsali hebben ze op dit moment veel problemen. Perpetua 
schrijft dat het huis een groot probleem heeft met de 
watervoorziening. Het reservoir bij het huis is verzakt en kan 
niet meer gebruikt worden. Er is waterleiding van de gemeente, 
maar water komt heel onregelmatig. De enige oplossing is om 
zelf water op te pompen. Daarbij komt dat de  
algemene economische situatie in Zambia erg slecht is. 
Elektriciteitsonderbrekingen waren er altijd wel, maar is nu 
erger dan ooit. De Kwacha (munteenheid) devalueert steeds 
verder, waardoor de noodzakelijke levensbehoeften 
onbetaalbaar worden, want de salarissen van de mensen zijn 
gelijk gebleven. 
Er komen meer aanvragen om kinderen in het huis op te 
nemen, dan geplaatst kunnen worden. Het Antonella transit 
home  is het enige weeshuis in de hele provincie. Om meer 
kinderen te kunnen helpen, willen ze graag het huis uitbreiden.  
In de afgelopen maanden zijn 4 kinderen teruggeplaatst bij 
familie en zijn er 4 nieuwe kinderen opgenomen. Er verblijven 
nu 12 kinderen in het huis.  

 
 
 
 
Dit bijna afgelopen jaar konden wij door uw donaties al deze 
projecten in Zambia steunen. Namens de kinderen in Chinsali, 
Kabwe en Ndola danken wij alle donateurs voor uw bijdragen in 
2015 en wij hopen op uw steun te kunnen blijven rekenen in 
2016.  
 
In 2016 willen we ons vooral gaan richten op het transit huis in 
Chinsali en de projecten in Kabwe en zullen we onze steun aan 
Ndola langzaam afbouwen.  
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016. 
 
Zoals Amalia in haar jaarverslag zegt: 
 
“I am very grateful to you who walk with us in this adventure of 
creating a better world for the disadvantaged and so bringing 

new hope in the heart of people”. 
 

 
 

Twee kinderen in hun nieuwe rolstoel 


