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(geschreven door Marleen Kramer) 

 

In Kabwe heeft Amalia met een donatie van onze stichting twee 

schooltjes gerepareerd. Er zaten scheuren in de muren en de ene school 

had geen ramen. Omdat er ten tijde van de bouw van de school geen 

geld voor ramen was, waren die dichtgemetseld met stenen, zoals op te 

foto te zien is. Nu zijn er ramen in gemaakt, dus meer licht en lucht in de 

school. Een hele verbetering.  

 

Ook heeft Amalia een deel van het geld van de donatie gebruikt om 

gehandicapte kinderen te helpen met vervoer naar het ziekenhuis waar 

ze orthopedische operaties kunnen krijgen. Ze heeft vier kinderen naar 

het ziekenhuis in Lusaka kunnen brengen, waar ze bijvoorbeeld 

geopereerd kunnen worden aan klompvoetjes. Dit betekent het verschil 

tussen een leven in een rolstoel, wat niet echt gemakkelijk is in het dorp 

waar geen verharde wegen zijn, en zelf redelijk kunnen lopen. 

Voor een aantal blinde of zeer slecht ziende 

kinderen heeft ze schoolgeld betaald, zodat 

de kinderen naar een speciale 

blindenschool kunnen.  Voor blinde 

kinderen is dit het verschil tussen 

geïsoleerd en afhankelijk in hun dorp zitten 

en hun wereld vergroten met contacten, 

kennis en een leven met meer 

onafhankelijkheid. Met weinig geld kan het 

leven van individuele kinderen zo makkelijk 

een stuk verbeterd worden.  

 

Mary bericht uit Isoka dat in januari vier 

jongens en drie meisjes naar de middelbare 

school (klas 8) zijn gegaan. Ook drie jongens zijn geslaagd om naar klas 

10 te gaan. Op de foto alle kinderen die vanuit het project gesteund 

worden om de middelbare school te doorlopen in het uniform van hun 

school.  

Het wordt steeds moeilijker om alle kinderen die naar de middelbare 

school gaan te helpen tot het einde van de middelbare school. Daar is 
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steeds meer geld 

voor nodig. Drie van 

de kinderen die nu 

naar klas 8 gaan, 

Stephen, Gift en 

Blessings (zie foto’s), 

worden door een 

donor via onze 

stichting gesteund 

tijdens hun hele 

middelbare school.  

 

Uit Chinsali kregen we het droevige bericht dat één kindje, Sampa, in 

december is overleden. Dit is het jongetje dat vlak na zijn geboorte 

hersenvliesontsteking kreeg en daardoor meerdere beperkingen had 

gekregen. Het huis in Chinsali was in overleg met een organisatie in 

Lusaka die beter voor Sampa zou kunnen zorgen. Maar voordat hij daar 

heen kon, werd hij ziek en werd hij opgenomen in het ziekenhuis in 

Chinsali. Na vier weken overleed hij in het ziekenhuis.  

Er verblijven nu nog 8 kinderen in het huis in Chinsali: 5 meisjes en 3 

jongens. Dit zijn Teresa, Silvia, Maggie, Perpetua, Phalesy, Henry, 

Josphat and Moses. In 2018 zijn 6 kinderen teruggeplaatst bij familie. Er 

zijn de laatste tijd geen nieuwe kinderen in het huis opgenomen.  

Elke maand komt een verpleegkundige van het consultatiebureau de 

kinderen controleren op hun gezondheid. Alle kinderen zijn goed 

gezond. Alleen Moses, die bijna twee maanden te vroeg geboren was in 

september 2018 krijgt nog speciale babymelk, omdat hij langzaam 

groeit.  

 

Sylvia (4 jaar), Perpetua (3,5 Jaar) en Henry (3 jaar) gaan naar een 

peuterspeelzaal en Josephat van 5 jaar gaat naar een kleuterschool. Ze 

mogen gratis meerijden met de bus van de Kapasa Makasa Universiteit 

in Chinsali. Er hoeft  geen schoolgeld betaald te worden, alleen een 

bijdrage voor de lunch die ze daar krijgen.  

Tijdens een zwaar onweer is een boom op het 

terrein van het 

weeshuis omgevallen op het kippenhok waar 250 kipjes van net twee 

weken oud verbleven. De kipjes raakten niet gewond, maar het duurde 

een maand tot alle reparaties aan het hok gedaan waren. Door de stress 

groeiden de kippen niet goed en 44 stierven voor ze verkocht konden 

worden.  

Bijzonder nieuws is dat er familie van Josephat is gevonden. De 

grootmoeder die Josephat gebracht had na het overlijden van zijn 

moeder, ging er van uit dat Josephat overleden was en kwam nooit naar 

Chinsali om uit te zoeken hoe het met hem ging. De familie is erg arm. 

Josephat heeft een zus en broer die door de grootmoeder verzorgd 

worden. De familie woont erg afgelegen en de dichtstbijzijnde school is 

erg ver weg. Zijn broer en zus gaan niet naar school. Afgesproken is dat 

er gezocht gaat worden naar een pleeggezin in Chinsali waar hij kan 

verblijven tijdens de schoolperioden. In de vakanties zou hij misschien 

naar zijn familie kunnen.  

 

http://www.langlevehetzambiaansekind.nl/

