
 

 

 

Nieuwsbrief 53,  augustus 2021 
                                                             (Geschreven door Marleen Kramer) 

De bouw van het schoolgebouw in Isoka begint 
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat de laatste voorbereidingen 

werden getroffen, voordat de bouw van een nieuw schoolgebouw in 

Isoka kon beginnen. Nu is het zover. Wij hebben het benodigde geld 

bijeen (met dank aan de donoren); het bisdom (de eigenaar van de 

grond) heeft toestemming gegeven voor de bouw en de plannen van de 

architect zijn gemaakt en goedgekeurd.  

Er is een bouwschema opgesteld volgens welke de bouw ongeveer 5 

maanden gaat duren. Hoewel er natuurlijk veel onzekere factoren zijn. 

De bouw is in 10 fasen onderverdeeld, van het klaarmaken van het land, 

het boren naar water, het leggen van de fundering, tot en met het 

afronden van het schoolgebouw, het graven van de pitlatrines en de 

aanschaf van nieuwe banken en een computer. We gaan het geld per 

fase overmaken, zodat het zo lang mogelijk in euro’s op de 

bankrekening in Nederland blijft staan en het geld zijn waarde behoudt. 

In Zambia is de inflatie hoog. 

Mary, de 

projectcoördinator, 

houdt ons goed op 

de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

Half juli begon het 

klaar maken van 

het land waar de 

school gebouwd 

gaat worden. 

Ouders en kinderen 

kwamen helpen om de struiken en andere begroeiing weg te halen.  De 

ouders en kinderen zijn heel blij met het vooruitzicht van een nieuw 

schoolgebouw en daarom kwamen ze met velen om te helpen.  

Hoewel eerst de bedoeling was om 

de school te bouwen en daarna een 

sanitairgebouw met een boorgat 

waar een waterpomp geplaatst zou 

worden, besloot de aannemer dat het 

beter was eerst naar water te boren, 

omdat er voor de bouw ook water 

nodig is.  

Een geoloog werd ingeschakeld om te 

bepalen welke plek het meest 

geschikt is om naar water te boren. 

Toen de plek bepaald was, was het 

de beurt aan de grote 

boormachine. De verwachting was 

dat water op ongeveer 50 meter 

diepte gevonden zou worden, maar 

uiteindelijk moest tot 90 meter 

geboord worden. Daar werd wel 

voldoende water gevonden. De 

aanleg van het boorgat en de plaatsing van de waterpomp is nu in volle 

gang.  

Op onze website en facebookpagina kan de bouw van de school gevolgd 

worden.  
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Veel nieuwe kinderen in Chinsali 
In Chinsali zijn de afgelopen twee weken 5 kinderen opgenomen. Eén 

baby, een meisje van 2 jaar en een jongen van 4 jaar zijn van dezelfde 

moeder. Welk drama zich in het leven van 

de moeder heeft afgespeeld is niet 

bekend, maar ze zag zich genoodzaakt om 

haar één dag oude baby in een toilet 

achter te laten. De baby werd gevonden 

en de politie kwam er  achter wie de 

moeder was. De moeder werd gevangen 

gezet wegens het achterlaten van de 

baby. De baby leefde gelukkig nog en 

werd samen met zijn broertje en zusje 

voorlopig opgenomen in het transit home. 

De verblijfplaats van de vader van de 

kinderen is niet bekend en verder is er ook 

geen familie die voor de kinderen kan 

zorgen. Maatschappelijk werk heeft de 

kinderen bij het transit home 

gebracht.  

Chimfwembe is de tweede baby die 

onlangs opgenomen werd. Ze is 

geboren op 4 augustus. Haar moeder 

heeft ernstige psychische problemen 

en kan niet voor het kindje zorgen. 

Chimfwembe werd naar het transit 

home gebracht door haar 71-jarige 

oma, het enige andere familielid. De 

vader is onbekend.  

De moeder van Gershon, de derde 

baby, stierf vlak na zijn geboorte. Zijn 

vader is licht verstandelijk gehandicapt en 

kan niet voor een kleine baby zorgen. Hij 

vertrok ongezien uit het ziekenhuis waar 

Gershon geboren werd. Gershon werd naar 

het transit home gebracht. Gelukkig werden 

na een aantal dagen familieleden 

opgespoord. Zij bezoeken hem nu regelmatig 

en, als Gershon wat groter en sterker is, kan 

hij bij hen wonen. Op de foto ligt Gerson 

lekker warm ingepakt, tevreden te drinken. 

Het is winter in Zambia en dan kan het in Chinsali behoorlijk koud zijn.  

Op de foto hiernaast, Presencia, de 

coördinator van het transit home, samen 

met Mary. Mary is in maart in het transit 

home komen wonen. Ze groeit goed, kan al 

wat lopen en begint te praten. 

Favour is 4 jaar oud. Hij heeft een probleem 

met zijn 

benen. Die 

zijn niet 

recht. Een 

fysio- 

therapeut 

gaat met hem aan het werk. Hij speelt 

graag met zijn vrienden. zoals op de foto 

met Moses. Als de scholen weer open 

gaan, gaan ze beide naar school. 

 In totaal zijn er nu 14 kinderen in het transit home.  

Chimfwembe met verzorgster 

Beatrice 
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