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7 December is de kerstvakantie begonnen in Kabwe. De dag voor de 
sluiting van de kleuterscholen die Amalia daar ondersteunt en waar 
150 kinderen gebruik van maken, ging gepaard met een klein feestje: 
snoep, koekjes, dansen en zingen. Amalia zegt over het geld dat ze 
uitgegeven heeft voor dit feestje: “It is money well spent, because it 
brings joy to the little ones.”. 
 
 
 
 
Ook in Isoka is de vakantie begonnen. In 2017 hebben ongeveer 80 

kinderen de alfabetiseringsklassen gevolgd. De leraren geven les in 

lezen, rekenen en andere vakken die op de reguliere scholen ook in 

grade 1 tot en met 4 (ongeveer 

groep 3 tot en met 7 van ons 

basisschoolsysteem) gegeven 

worden. Steeds meer kinderen die 

meedoen, stromen door naar het 

reguliere onderwijs. In januari 

2017 mochten 9 meisjes en 9 

jongens naar de reguliere school 

(zie de foto’s). Ze worden door 

het project geholpen met het 

kopen van alle 

schoolbenodigdheden, zoals een 

uniform, schriften en schrijfgerei. 

Zonder de financiële hulp van het 

project zou het de kinderen nog 

niet lukken door te stromen naar openbare scholen. In december 

zijn de kinderen van het project getest en maar liefst 21 kinderen 

hebben voldoende geleerd om in 

januari naar de reguliere school 

te kunnen gaan. Inmiddels zijn 

al 10 kinderen (allemaal 

jongens) die eerder het 

alfabetiseringsonderwijs hebben 

gevolgd op de middelbare 

school ingestroomd. Hopelijk 

volgt binnenkort het eerste 

meisje. Omdat het project steeds 

meer geld nodig heeft om de 

kinderen die reguliere scholen 

instromen te helpen met 

uniformen en schoolspullen, 

gaan we de donatie naar Isoka 

vanaf volgend jaar wat verhogen.  

 

 

 

Op dit moment zijn 

er 15 kinderen in het 

transit home; 8 

meisjes, en 7 

jongens. De wat 

grotere kinderen 

spelen graag met de 

boekjes, educatief 

speelgoed en lego.  

 

Er zijn in de 

afgelopen periode 

drie heel kleine 

baby’s 
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binnengekomen bij het transit home: Teresa, Sampa en Simon. 

Heel erg verdrietig is dat Simon heel snel longontsteking kreeg en 

in het ziekenhuis overleed voordat hij een maand oud was. 

Sampa heeft een probleem met zijn hartje. Dit kan alleen in Lusaka 

behandeld worden. De familieleden van Sampa weigeren 

vooralsnog met hem naar Lusaka te gaan. 

 

Teresa (zie foto)  is opgenomen toen 

ze vier dagen oud was. Haar moeder 

stierf twee dagen na haar geboorte. 

Een tante bracht Teresa naar het 

transit home. Al snel kwam haar opa 

langs om te vertellen dat hij voor het  

kind wil zorgen zodra ze geen melk 

meer nodig heeft, maar gewoon 

voedsel kan eten. De babymelk die 

beschikbaar is voor de heel jonge 

baby’s is eigenlijk te zwaar. De 

kleintjes krijgen daar snel buikpijn 

van. Er is echter geen andere 

babymelkpoeder beschikbaar. Teresa huilde daarom in het begin 

vaak. Nu Teresa aan de melk gewend is, lacht ze eigenlijk altijd.  

.  
Helen en Kafula hebben geen 

fysiotherapie meer nodig. Ze kunnen 

nu beide zelfstandig lopen en genieten 

daar duidelijk van.  

 

Een verpleegster van het 

consultatiebureau is langsgekomen en 

heeft alle kinderen gecontroleerd op 

lengte, gewicht, vaccinaties en dieet. 

Ze zegt dat alle kinderen het goed 

doen.  

 

 Er zijn een aantal kinderen die 

eigenlijk groot en gezond genoeg zijn 

om terug te kunnen naar hun familie. 

Het probleem is echter dat  hun 

familie al lange tijd niet op bezoek is 

geweest. De staf van het transit home 

zal nu op zoek moeten gaan naar 

familieleden van de tweeling Moses 

en Elia, van Maggie en van Pascalina 

(zie foto). Alle vier kinderen zijn 

ruim drie jaar oud.  
 
 

 
 
Op onze website staan meerdere 
kleine filmpjes  van de kinderen. Ook 
staat er een nieuwe flyer met door de 
kinderen gemaakte verftekeningen 
van hun handjes. 
 
 
 
Wij danken iedereen die in 2017 een 
donatie heeft gedaan en wij hopen ook 
in 2018 op uw steun te kunnen 
rekenen.  
 
Namens alle kinderen wensen wij u 
Fijne Kerstdagen en een goed 2018.  

http://www.langlevehetzambiaansekind.nl/
http://www.hetzambiaansekind.nl/2017/09/30/kafula-en-andere-kinderen-in-chinsali/
http://www.hetzambiaansekind.nl/2017/11/11/nieuwe-flyer-voor-de-stichting/

