
 
 
 

Nieuwsbrief 45, december 2018 
(geschreven door Marleen Kramer) 

 

Het schooljaar in Zambia sloot 8 december. Al enkele dagen daarna 
ontvingen we het jaarverslag van Mary Chibawa, de coördinator van de 
school in Isoka. Hieronder een samenvatting van haar verslag.  

 

De school opende dit jaar op 22 januari, een week later dan gewoonlijk. 

Dit kwam doordat in delen van het land cholera was uitgebroken en 

daarom alle scholen gesloten moesten blijven. Er begonnen 62 

leerlingen aan de 

lessen; 39 meisjes en 

23 jongens. Van deze 

kinderen hebben 15 

meisjes en 11 jongens 

hun ouders verloren. 

Tijdens de 

huisbezoeken die 

gedaan worden, bleek 

dat de meeste 

kinderen uit erg arme gezinnen komen. Die gezinnen zijn meestal voor 

hun inkomen afhankelijk van de verkoop van brandhout, wilde vruchten 

en paddenstoelen. 

 

 In de eerste schoolweek wordt traditiegetrouw het schoolgebouw en 

de omgeving schoongemaakt. Deze keer moesten tijdens deze 

schoonmaak de toiletten afgebroken worden, omdat bij de inspectie die 

door het Ministerie van Gezondheid werd uitgevoerd naar aanleiding 

van de cholera-uitbraak, de toiletten niet bleken te voldoen aan de 

standaards van hygiëne. De leerlingen moesten toen tijdelijk gebruik 

maken van de toiletten die bij de kerk horen. Er moesten nieuwe 

toiletten gebouwd worden. 

Hiervoor is een extra bijdrage 

door de stichting overgemaakt.  

Dat er nu goede toiletten staan 

hebben wij zelf kunnen zien 

tijdens ons bezoek aan Isoka in 

juli.  

 

Over ons bezoek schrijft Mary in 

haar jaarverslag: 

“Furthermore, in the second term, we were really privileged to receive 

some visitors; the family of our all-weather well-wishers from 

Netherlands visited Zambia. It was a great opportunity as they had time 

to interact with the children at the literacy class together with their 

teachers. It was really encouraging; the children were very delighted and 

had chance to even express their hopes or what they wished to be in 

future. This occasion will always be cherished. Subsequently, stationery 

that was brought for them was also distributed to them accordingly. “ 

En het was inderdaad fantastisch om daar te mogen zijn. Wat een 

beleving! 

 

Dit schooljaar konden 21 kinderen (11 jongens en 10 meisjes) beginnen 

in het reguliere onderwijs, nadat ze eind 2017 geslaagd waren voor de 

test. Voor het eerst dit jaar slaagden twee meisjes die via het project 

naar de reguliere basisschool waren gegaan, erin om door te stromen  

naar de middelbare school (klas 8), nadat ze voor het examen in klas 7 

waren geslaagd. Tot dan toe waren het alleen jongens geweest die 

kwalificeerden voor klas 8. Dit jaar zaten er in totaal 11 kinderen op de 

middelbare school (klas 8 tot met 12). Deze kinderen komen elk 

trimester hun rapport laten zien. Dan krijgen ze schoolgeld voor het 

volgende trimester.  Ook worden ze geholpen met het benodigde 

uniform, schoenen, schoolboeken en andere schoolbenodigdheden. 

Eind het einde van dit jaar slaagden 22 kinderen voor de test om door te 

stromen naar het regulier onderwijs: 9 jongens en 13 meisjes (zie de 
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 foto) Gewoonlijk stromen de kinderen in in de vijfde klas van de lagere 

school, maar nu konden enkele kinderen instromen in klas 6, omdat ze 

heel goede 

resultaten 

hadden gehaald.  

Dat is een 

prachtig 

resultaat.  

 

Mary schrijft dat 

er veel successen 

zijn te melden, 

maar dat er ook nog heel wat uitdagingen zijn. Bijvoorbeeld het 

uitvallen van lessen omdat de lokalen nodig zijn voor kerkactiviteiten. 

De school heeft geen eigen lokalen, maar gebruikt twee ruimten van de 

kerk. Ook is het steeds moeilijker om het schoolgeld voor alle kinderen 

op de middelbare school te betalen, omdat er steeds meer kinderen 

doorstromen. Bovendien kunnen ze in de klassen wel een aantal nieuwe 

banken of tafels en stoelen gebruiken.   

 

Tenslotte schrijft ze: 

“All in all, the literacy class activity has significantly contributed to the 

children’s right to education in the community.  Many vulnerable 

children have benefited from this initiative. Some of the pupils who 

started this program are now in secondary schools and others have 

completed secondary education. Essentially, this is desirable for the 

welfare of our community as it has contributed to the reduction of 

illiteracy levels in the community of Isoka and the entire country. 

Accordingly, when families are knowledgeable, they contribute to 

national development. Indeed, the continued support from our well-

wishers who have enabled us to realise all that we have achieved is 

greatly appreciated.” 

 

Dus heel veel dank aan de donateurs van de stichting Lang leve het 

Zambiaanse kind. 

Van Amalia in Kabwe kregen wij een mooi kerstboodschap die wij graag 

delen met jullie: 
 

Dear friends and Benefactors,  

 

Christmas is the time to be closer to 

each other, time to say thank you for 

the many good things we have 

received, time to look at people in the 

eye and see the joy and the sufferings 

that they experience.  

I see this mother, in spite of having a 

microcephalus child she holds it with 

love and care, her smile is full of peace 

and serenity, she lives in hope that 

God will give the strength to care for 

this child through life.The meaning of 

Christmas is “HOPE”. This is what we 

wish to all our dear benefactors. You 

have helped us in many ways, by your 

friendship, by your support spiritual and financial, by your care. 

On behalf of the orphans and children with disability who benefited from 

your donation, we say thank you very much and wish you 

 A very Happy Christmas and Prosperous New Year 

ALM community Kabwe:  Amalia, Hellen, Felista                                                                                                                             

 

Hier sluiten wij ons graag bij aan.  

http://www.langlevehetzambiaansekind.nl/

