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Aan het begin van het nieuwe jaar maak ik altijd geld over naar Isoka. 

Halverwege januari begint het nieuwe schooljaar in Zambia. Ook voor de 

kinderen in het scholingsproject.  Zij hebben pennen en schriftjes nodig. De 

kinderen van het scholingsproject die doorgestroomd zijn naar het reguliere 

onderwijs hebben uniformen en schoolbenodigdheden nodig. De kinderen die 

naar de middelbare school gaan, mogen niet beginnen als het schoolgeld niet 

eerst is betaald. Ook dit jaar maakte ik het geld over. Ongeveer een week later, 

kreeg ik bericht uit Isoka dat het geld niet aan kon komen, omdat de bank er 

mee op was gehouden en een andere bank het over ging nemen. De 

rekeningen konden voorlopig niet gebruikt worden. Of ik het geld maar per 

‘Money Gram’ over wilde maken. Er was geregeld dat de bank in Isoka dienst 

kon doen als servicepunt voor het ophalen van geld dat via Money Gram 

verstuurd was. Maar het geld was al afgeschreven van de bankrekening van 

onze stichting. Waar was dat geld nu? De Rabobankmedewerker wist het ook 

niet en zou er achter aan gaan. Maar ondertussen openden de scholen en kon 

het schoolgeld van de kinderen niet betaald worden. Daarom heb ik het geld uit 

een ander potje voorgeschoten. 2000 euro via Money Gram overmaken is in 

Nederland ook niet gemakkelijk. De eerste twee kantoren waar ik langs ging 

bestonden niet meer. Uiteindelijk vond ik een kantoor, maar dat mocht die dag 

geen geld meer overmaken. Een kantoor is aan limieten gebonden; degene die 

het geld over wil maken trouwens ook. Dat is in het kader van tegen gaan van 

witwassen van zwart geld. Daarbij is blijkbaar niet gedacht aan de situatie dat 

rekeninghouders bij een bank in 

Zambia tijdelijk geen gebruik kunnen 

maken van hun bankrekening, terwijl 

kinderen toch naar school moeten. 

Uiteindelijk is het goed gekomen. De 

kinderen zijn naar school en het 

‘verdwenen’ geld staat weer op onze 

rekening.  

 

Vervolgens kreeg ik in februari bericht 

dat er nieuw toiletten gebouwd 

moesten worden. Vorig jaar was er op 

een aantal plaatsen in Zambia een 

uitbraak van cholera. Daarom ging het 

ministerie van Gezondheid alle 

publieke instituties inspecteren op 
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hygiëne. De toiletten bij het scholingsproject werden niet goed bevonden. Ze 

moesten afgebroken worden en nieuwe moesten worden neergezet. Hiervoor 

was ongeveer 900 euro nodig. Als stichting hebben we daarom een extra 

donatie aan het scholingsproject gegeven om goede toiletten te bouwen.  

 

 

 

 

Twee kinderen van het transit home in Chinsali zijn teruggegaan naar hun 

familie. Dat zijn Hellen en Promise.  Het terugbrengen naar de familie gebeurt 

in stapjes. Eerst wordt gekeken of het kindje gezond is of de familie bereid is 

het kind terug te nemen. Dan gaat het kind enkele dagen naar de familie en 

wordt gekeken of het goed gaat. Hellen 

bijvoorbeeld ging terug naar haar vader 

en stiefmoeder. Na een week bleek dat ze 

er goed kon wonen. Zij was blij en de 

ouders ook. 

Op deze manier kon Promise terug naar 

haar grootmoeder. Beide waren erg blij 

om bij elkaar te kunnen wonen (zie foto). 

 

Er zijn nu nog 13 kinderen in het huis; 7 

meisjes en 6 jongens. Het oudste kind is 

Phalesy. Hij is 4 jaar en 10 maanden. De 

jongste is Sampa. Hij is 8 maanden.  

 

Het mobiele consultatiebureau (Under Five Clinic) komt elke twee maanden 

naar het transit huis om alle kinderen te wegen, van de benodigde vaccinaties 

te voorzien en eventueel adviezen te geven als het niet zo goed gaat met een 

kind. De medewerkers van het consultatiebureau zijn zeer tevreden over de 

gezondheid van de kinderen. Twee kinderen zijn zwak. Teresa is al twee keer 

opgenomen in het ziekenhuis met bronchitis. Ze herstelt maar zeer langzaam. 

Sampa, die op zeer jonge leeftijd hersenvliesontsteking heeft gehad, groeit wel, 

maar zijn ontwikkeling gaat langzaam. Hij krijgt nog steeds fysiotherapie. 

 

 

Zes kinderen gaan naar de kleuterschool sinds december 2017 (zie foto).  

Ze leren beter praten  in de lokale taal, Bemba, en ook Engelse woordjes. Ook 

verbeteren hun sociale vaardigheden. De kinderen die nog niet naar de 

kleuterschool gaan, krijgen in het transit home activiteiten en educatieve 

spelletjes om hun ontwikkeling te stimuleren.  

 

 

 

Basisschool ‘de Wingerd’ in Nijmegen heeft met een  ‘stuivertjesmarkt’ op 

Koningsdag 400 euro opgehaald voor de Stichting. Deze kinderen en alle andere 

donateurs: hartelijk dank voor jullie donaties.  
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