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(geschreven door Marleen Kramer) 

 
 
 
 
In 2014 hadden we Amalia de opbrengst van het benefietfeest ter ere 
van het 10-jarig bestaan van de stichting Lang leve het Zambiaanse 
kind gegeven. Zij had aangegeven het geld te willen gebruiken in de 
spaarpot voor een nieuwe auto. Een auto is voor Amalia, die inmiddels 
75 jaar is, onmisbaar om naar afgelegen wijken te gaan, maar ook om 
allerlei goederen en mensen te kunnen vervoeren. Zoals bijvoorbeeld 
de gehandicapten die ze helpt naar fysiotherapie of naar het 
ziekenhuis.  Hoewel de auto al in december 2015 in Zambia aan kwam, 
kon Amalia hem pas in februari 2016 uit de douane krijgen. Ze is heel 
blij met haar nieuwe auto. 

 
 
 
 
In Isoka is het nieuwe jaar begonnen voor de Literacy Class. Dit is al het 
negende jaar dat deze alfabetisatiecursus voor kinderen die uit het 
schoolsystem zijn geraakt of nooit naar school zijn geweest, bestaat. Er 
zijn drie leraren die lesgeven volgens het schoolcurriculum van de 
eerste vier klassen van het basisonderwijs in Zambia.  
Vorig jaar volgden 68 kinderen de lessen, 27 meisjes en 41 jongens. Aan 
het einde van het jaar konden 14 kinderen voldoende lezen en 
schrijven om door te stromen naar het reguliere onderwijs.  
 
In 2015 haalde voor het eerst een jongen die via de literacy class 
ingestroomd was in het reguliere onderwijs het diploma van ‘grade 12’. 
Dat is het diploma middelbare school. Een mooi succes. Twee andere 
jongens zijn in januari 2016 begonnen aan grade 12. Steeds meer 
kinderen komen op de middelbare school terecht. Het project betaalt 
schoolgeld en uniformen voor deze kinderen als ze het niet zelf kunnen 
betalen. 
 
 
 
 
 
Since 2004 en het begin van de stichting steunen wij het Transit Home 
in Ndola. Nu na ruim 10 jaar 
hebben we besloten de steun aan 
dit weeshuis af te bouwen. We 
willen ons vooral richten op het 
weeshuis in Chinsali, het 
alfabetisatieproject in Isoka en de 
projecten van Amalia in Chinsali. 
Het bleek de laatste tijd steeds 
moeilijker om voldoende in 
contact te blijven met Ndola en 
verslagen over de situatie van het 
huis en de kinderen te blijven 
krijgen. We hebben een 
afbouwperiode afgesproken, 

waarin we langzaam onze bijdrage 
aan het huis verminderen, zodat 

LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND 
 

 

Slaan van de boorput voor water  



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

hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl 

IBAN: NL25 RABO 0397 0726 94 

het bestuur van het weeshuis in Ndola voldoende tijd heeft om 
alternatieven te zoeken. 
Op het moment verblijven nog 10 kinderen in het huis. Een Canadese 
vrouw heeft een boorgat waar water uit opgepompt kan worden, 
gefinancierd. 
 
 
 
 
 
 
In Chinsali is de situatie moeilijk. In heel Zambia zijn er problemen met 
de drinkwatervoorziening. Dat komt omdat het regenseizoen erg weinig 
regen heeft gebracht. Het water in Lake Kariba staat erg laag.  De 
waterkrachtcentrale van dit grote meer moet het grootste deel van de 
elektriciteit van Zambia produceren. Dat lukt momenteel niet 
voldoende. Als er geen elektriciteit is in Chinsali, komt er ook geen 
water uit de waterleiding van de gemeente. Chinsali had een 
ondergrondse tank om water in op te slaan als er wel meer dan genoeg 
water uit de waterleiding komt, maar deze is zo verzakt, dat hij niet 
meer gebruikt kan worden. Daar moet dus snel wat aan gedaan worden. 
 
Omdat Chinsali in de wijde omgeving de enige plek is waar kwetsbare, 
kleine kinderen en wezen opgevangen kunnen worden, is er meer vraag 
om opvang dan het huis kan herbergen. Het Transit Home moet 
eigenlijk uitgebreid worden, zodat meer kinderen opgenomen kunnen 
worden. De plannen hiervoor worden gemaakt.  
  
Er zijn nu 11 kinderen in het huis. De afgelopen maanden zijn vier 
kinderen teruggegaan naar hun familie, dat zijn Esther, een heel lief en 
behulpzaam meisje van 4 jaar, en de jongens Christopher, Laurence en 
Ignatius. Eén jongetje, Joseph, is helaas onlangs overleden aan 
malaria.  
 
De kinderen die er nu in het huis zijn, zijn: 
Moses en Elias, een tweeling van 1,5 jaar. Hun vader zoekt hen 
regelmatig op. Delux, 3 jaar, krijgt soms zijn oom op bezoek. Lastson 
van 6 maanden oud en Helen van 1 jaar krijgen geen bezoek.  Harriet is 
3 jaar en heeft een oma die haar soms op komt zoeken. Het is een 
vriendelijk, vrolijk meisje. 
Pascalina is een paar maanden oud en komt van de ‘koninklijke familie’ 
van chief Nkweto. Maggie is net 2 jaar en is eind 2015 opgenomen. Haar 

moeder was al eerder overleden. Een tante van Maggie zorgde voor 
haar, maar kon dat door haar zwakke geestelijke vermogens niet goed. 
Maggie raakte ondervoed en daarom werd ze opgenomen. Falesi, die nu 
een paar maanden in het weeshuis is, kan nu weer lachen. Toen ze net 
kwam, was ze altijd gespannen. Perpetua werd op de laatste dag van 
2015 gebracht. De moeder stierf vlak na de geboorte aan complicaties. 
De vader is niet bekend bij de familie van de moeder. Gregory is sinds 
september 2015 in het huis, omdat ook zijn moeder stierf aan 
complicaties bij zijn geboorte. Hij is een lief jongetje, dat alleen huilt 
als hij honger heeft. 
Alle kinderen worden liefdevol verzorgd door de drie huismoeders. 
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