
 

 

 

Nieuwsbrief 51, mei 2021 
(Geschreven door Marleen Kramer) 

Lesgeven in corona-tijd in Isoka 
 

Het schooljaar 2020 was in Zambia erg kort. Nadat de school begin 

januari was geopend, moesten de deuren 20 maart alweer dicht in 

verband met de corona-maatregelen. Pas op 21 september konden de 

kinderen weer naar school. In Zambia werd wel een onderwijskanaal op 

televisie geopend en werden e-learnings online gezet, maar voor de 

kinderen van de school in Isoka waren dat natuurlijk geen opties. Fijn 

was wel dat een paar dagen na heropening in september alle kinderen 

zich weer terug op school hadden gemeld. Sinds de heropening wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met corona. De klassen zijn in 

tweeën gesplitst; de helft krijgt ’s morgens les en de andere helft in de 

middag. Meer werk voor de leraren, maar op deze manier kunnen de 

kinderen afstand van elkaar houden. Ook worden mondmaskers 

uitgedeeld en wordt er gezorgd voor voldoende desinfecterende zeep 

om handen te wassen. 

In januari 2021 hadden toch twintig kinderen zich gekwalificeerd om 

naar het reguliere onderwijs te gaan. Dit is inclusief de 10 kinderen die 

vorig jaar zich al hadden gekwalificeerd, maar toen niet op de 

reguliere school werden aangenomen, omdat er geen plaats meer voor 

ze was. Dit jaar heeft Mary zo snel mogelijk de plaatsen voor alle 20 

kinderen in de reguliere scholen veilig gesteld en zijn ze daar in januari 

begonnen. Steeds meer kinderen stromen vanuit het project door naar 

de reguliere scholen. Ook daar blijft het project de kinderen financieel 

steunen met de schoolbenodigdheden, anders zouden ze al gauw de 

school weer moeten verlaten. Dit jaar ondersteunt het project, naast 

de kinderen die les krijgen op de projectschool in Isoka, 67 leerlingen 

in de basic schools (klas 1 t/m 8), en 18 kinderen op de middelbare 

school (klas 9 t/m 12).  

 

Plannen voor een nieuw schoolgebouw 

 

Mary, de schoolmanager, had al vaker aangegeven dat haar grote wens 

was om een eigen schoolgebouw te hebben. Tot nu toe vinden de 

lessen plaats in de twee ruimten van het gemeenschapsgebouw dat van 
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de parochie is. Het voldoet, zeker nadat ze met jullie hulp in 2019 

nieuwe banken voor de leerlingen en tafels voor de leraren hadden 

kunnen laten maken, maar er zijn veel activiteiten in de parochie en 

steeds vaker komt het voor dat de ruimten nodig zijn voor andere 

activiteiten. Mary heeft dan geen andere keuze, dan de kinderen naar 

huis te sturen. Vorig jaar zijn wij als stichting begonnen met kijken of 

wij een schoolgebouw in Isoka zouden kunnen realiseren. Mary heeft 

een projectvoorstel geschreven en wij zijn op zoek gegaan naar 

fondsen. We zijn al een heel eind gekomen. Er moeten in Zambia nog 

wel wat zaken geregeld worden, dus we houden nog een slag om de 

arm, maar we hopen dat op korte termijn de bouw kan beginnen.  

 

  

Drie nieuwe kinderen in Chinsali 
 

De laatste maanden zijn drie nieuwe kinderen opgenomen in het transit 

home in Chinsali. In december 2020 werd Esther naar het transit home 

gebracht door haar grootmoeder. Ze was net een week oud. Haar 

moeder heeft ernstige psychische problemen, de vader is niet bekend. 

De familie van de moeder kan niet voor het kleine meisje zorgen. De 

grootmoeder komt wel geregeld op bezoek om te kijken hoe het met 

Esther gaat.   

Eind januari 2021 werd de 1 maand oude Makumba door zijn vader 

gebracht. De geboorte van Makumba vond thuis in het dorp plaats en 

toen bij de geboorte complicaties ontstonden kon de moeder niet meer 

naar het ziekenhuis gebracht worden. Makumba werd gezond geboren, 

maar de moeder stierf. De vader probeerde het jongetje zelf te 

verzorgen, maar het lukte hem niet goed en hij zag dat het niet goed 

met Makumba ging. Daarom heeft hij hem tijdelijk naar het transit 

home gebracht, waar hij goed verzorgd 

en gevoed kan worden. De vader komt 

vaak langs. Hetzelfde geldt voor de 

jongste bewoner van het transit home, 

Saviour. Ook zijn moeder stierf bij de 

geboorte in het dorp. Hij is 10 maart 2021 

geboren.  

Sylvia, die al 5 jaar en 9 maanden is en 4 

jaar in het huis heeft verbleven is onlangs 

bij haar oom en tante geplaatst. Over 

drie maanden wordt gekeken of het goed 

gaat met Sylvia in het gezin. Als dat zo 

blijkt te zijn, zal ze daar blijven.  

In totaal zijn er nu 11 kinderen in het 

transit home.  

 

Dagopvang voor gehandicapte kinderen  
 

Amalia zit nog steeds vol plannen voor de kwetsbare kinderen in haar 

omgeving. Vooral de gehandicapte kinderen wil ze helpen. Er is 

behoefte aan een dagopvang voor zwaar gehandicapte kinderen die niet 

naar school kunnen, maar wel liefdevolle verzorging nodig hebben. 

Samen met een vrouw uit de gemeenschap heeft ze een oud gebouw 

met grote ruimten gehuurd. De vrouw wil zich aan dit avontuur wagen 

als ze de steun krijgt van de gemeenschap en hulp van Amalia. Er is al 

begonnen met enkele renovaties aan het gebouw en het verbeteren van 

het toilet. Met de donatie die wij Amalia door jullie donaties dit jaar 

weer kunnen geven, gaat ze hier verder mee aan de slag.  

 

 

Een schoolgebouw zoals Isoka wil bouwen 

Sylvia 
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