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Het project in Isoka waarbij onderwijs wordt gegeven aan 

straatkinderen en kinderen die uit het reguliere schoolsysteem zijn 

gevallen financieren we in 2017 voor het zevende jaar.   

In 2016 namen 95 kinderen, 50 meisjes en 45 jongens, deel aan het 

lesprogramma. Dat is ruim meer dan de 68 kinderen die in 2015 naar de 

school kwamen. De kinderen 

krijgen vijf ochtenden in de 

week een lesprogramma. Van 

deze kinderen konden bij het 

einde van het jaar 19 

voldoende lezen, schrijven en 

rekenen om in het reguliere 

onderwijs in te stromen in 

2017. Vorig jaar waren dat 

nog 14 kinderen. Vorig jaar 

had voor het eerst een jongen die deel had genomen aan deze literacy 

class het diploma van de middelbare school gehaald. Dit jaar waren dat 

er twee. De kinderen krijgen les van drie onderwijzers; eén heeft een 

volledig onderwijsbevoegdheid; één is in opleiding en de derde heeft de 

basiscursussen gedaan.  

Moeilijkheden waarmee het project zich geconfronteerd ziet is dat veel 

kinderen vaak lessen missen, omdat ze dan bijvoorbeeld werk thuis 

moeten doen. De lessen worden gegeven in een gebouw van de kerk. 

Soms heeft een groep behorend bij de kerk het gebouw voor andere 

activiteiten nodig en moeten de kinderen naar huis gestuurd worden. 

Heel graag zouden de leraren en Maria Mwansa, de coördinator van de 

literacy class, een eigen gebouw hebben om de lessen te geven. Maar 

daar is nog geen geld voor gevonden. 

 

Door een speciale actie van de Oecumenische Liturgiegroep in Eersel 

kan een school in Kabwe tafels en stoelen en lesmaterialen aanschaffen.  

 
 

 
In Chinsali is Perpetua als coördinator voor het transit home vervangen 
door de Mexicaanse Cecilia. Zij is een vrijwilligster bij de Association of 
Lay Missionaries in Chinsali. Zij stuurde een verslag met foto’s en 
verslagjes  van de kinderen in het huis. Hieronder volgen er een paar. 

 

Harriet is 4 jaar en 1 maand. Ze komt uit 
Kabuta village. Haar moeder heeft ernstige 
epilepsy en was niet in staat voor Harriet te 
zorgen. Ze verwaarloosde haar. De buren 
zagen dat het niet goed ging en zorgen 
ervoor dat een familielid de zorg voor Harriet 
overnam. Dit familielid had echter AIDS, had 
zelf hulp nodig en was erg arm. Het lukte haar 
daarom niet voor Harriet te zorgen. Zo kwam 
Harriet in het transit 
home terecht.  

 

Gregory is 2 jaar. Zijn moeder beviel van hem 
in het ziekenhuis, maar spoedig daarna 
overleed zij. De vader wilde wel voor hem 
zorgen, maar kon de dure melk niet betalen en 
de familie van de moeder wilde hem niet 
helpen m et de verzorging van Gregory. 
Daarom is Gregory tijdelijk in het transit home. 
Als hij wat zelfstandiger is, gaat hij terug naar zijn 
vader. 
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Laston is 3 jaar en 7 maanden. Ook zijn 
moeder stierf vlak na zijn geboorte. De 
vader woont in een visserskamp en kan 
de baby niet verzorgen, omdat hij vaak 
weg moet om te vissen en niemand dan 
op de baby kan passen. Hij is nu bijna 
groot genoeg om terug te gaan naar zijn 
familie.  

 
Moses en Elia zijn tweeling, 
2 jaar en 6 maanden oud. 
Ook hun moeder stierf 
tijdens de geboorte. De 
vader en grootvader zullen 
voor de twee jongens 
zorgen als ze wat 
zelfstandiger zijn. 
 

Perpetua is 1 jaar en 3 maanden. Ze komt uit 
een klein dorpje. Haar moeder beviel in het 
dorp en stierf een paar uur na de geboorte. 
De grootmoeder en enkele andere 
familieleden wonen in hetzelfde dorp, maar 
konden niet aan melk komen om Perpetua 
te geven. Toevallig kwam er een priester 
door het dorp. Hij wist van het transit 
home en gaf de grootmoeder en de baby 
een lift naar het Chinsali. Als Perpetua 
het dorpseten goed kan eten gaat ze 
terug naar haar familie.  

 
 

Hellen is 2 jaar en 3 maanden. Haar moeder 
stierf vlak na de geboorte en de grootmoeder 
nam de zorg op zich. Hellen raakte echter 
ernstig ondervoed. De grootmoeder kwam 
naar het transit home voor hulp. Daar kreeg 
Hellen voor het eerst melk en langzaam ging 
het beter met haar. Ze is echter achter met 
haar motorische ontwikkeling. Ze kan nog 
niet staan en kruipt nauwelijks. Sinds kort 

krijgt ze eens per week fysiotherapie in het 
ziekenhuis en tussendoor doet de staf van het transit home 

oefeningen met haar. 
 
Ook Kafula krijgt fysiotherapie. Zij is 1 jaar, 
maar kan nog niet zitten. Haar moeder stierf 
de dag na haar geboorte. Kafula was direct 
na haar geboorte al ziek. Ze werd naar een 
ziekenhuis gebracht. Ze had een abces aan 
haar rechter ellenboog. Vanuit het 
ziekenhuis, kwam ze in het transit home 
terecht. Het gaat nu goed met haar. Haar 
ontwikkeling gaat langzaam.  
 

In totaal zijn er 17 kinderen in het transit home in Chinsali. Er zijn nu 4 
verzorgsters die in twee diensten werken. Als echter een kind ziek is en 
een verzorgster mee moet naar het ziekenhuis, moet de ander voor 16 
kinderen zorgen. Als er voldoende inkomen is, zouden ze er graag 2 
verzorgsters bij krijgen. 
 

Heeft u onze geheel vernieuwde website al gezien?  Hierop vindt u ook 
het jaarverslag 2016. 
 

http://www.langlevehetzambiaansekind.nl/

