
We ontvingen deze maand van alle contactpersonen van onze 

drie projecten een Kerstbrief/bericht. Er is een Kerstbrief van 

Amalia uit Kabwe, een bericht van Mary uit Isoka en een brief 

van Presencia die het transit home in Chinsali leidt. De 

oorspronkelijke berichten zijn in het Engels. Ik heb ze naar het 

Nederlands vertaald.  

 

Kerstbrief van Amalia uit Kabwe 
 

Amalia stuurde ons een brief met Kerstwensen en met 

hoopvol nieuws over het onderwijs in Zambia. Zij schrijft: 

 

Dit jaar vierde Zambia haar 58ste jaar onafhankelijkheid. De 

nieuwe regering is één jaar oud en voert een aantal goede 

veranderingen door.  

 

Eén van de veranderingen is ‘Gratis onderwijs’ voor klas 1 tot 

en met klas 12, dus de hele lagere en middelbare school. Ook 

heeft de regering onlangs aangekondigd 30.000 leraren aan 

te nemen. Dit brengt veel vreugde bij families, want als een 

leraar een salaris krijgt, zal de hele familie profiteren en dit 

zal helpen om de armoede in Zambia te verminderen.  
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Er komen nu dus hopelijk wel heel veel leraren, maar er zijn niet genoeg overheidsscholen om alle 

kinderen een plek te geven. Daarom zullen er nog steeds private scholen nodig blijven waar nog wel 

 

  

schoolgeld betaald moet worden.  De ALM (Association of Lay Missionaries – waar Amalia onderdeel 

van uit maakt) heeft al sinds 1990 een ‘School Support Program’ voor weeskinderen en andere 

kwetsbare kinderen. Wij (de ALM)  steunen op dit moment 500 kinderen in overheidsscholen en daar 

hoeven wij dus binnenkort geen schoolgeld meer voor te betalen. Echter zij hebben wel 

schooluniformen nodig en andere schoolbenodigheden. Bovendien zullen niet alle kinderen een plek 

in de overheidsscholen vinden voorlopig en zullen we ze blijven steunen met schoolgeld in de private 

scholen. Er zijn genoeg mensen die niet het weinige geld hebben om het uniform te kopen dat een 

kind nodig heeft, vooral alleenstaande moeders, weeskinderen die door hun grootmoeder 

opgevangen worden en  zieke mensen met HIV. 

 

 Zij hebben allen onze steun nog nodig.  Daarom zal ons programma om achtergestelde en kwetsbare 

kinderen te steunen door gaan. De ‘preschools’ die wij steunen in de compounds en waar kinderen 

onder de 6 jaar uit achterstandswijken voorbereid worden op school houden we ook gratis. In deze 

scholen leren en spelen en ook eten ruim 100 lawaaierige kinderen samen.  

 

Dit kunnen we alleen doen dankzij onze donoren die onze projecten steunen. Zonder deze steun 

zouden we niets kunnen doen en zou het alleen bij mooie woorden blijven.  

 

Heel hartelijk dank aan onze donoren en allen die 

ons steunen namens degene die baat hebben bij de 

projecten en namens onszelf. 

 

“Very Happy and Joyful Christmas for our supporters 

and friends,” 

 

Amalia, Felista, Pascalina and Veronica.  

 

Amalia te midden vnn de gehandicapte kinderen en hun familie 



 

Kerstbrief van Mary uit Isoka  
 

Ook Mary stuurde ons kerstwensen en beschrijft de impact van de school op kinderen en de 

gemeenschap. Het project is nooit klaar; er zijn nog allerlei plannen voor verbetering. Zij schrijft:  

 

Het schoolprogramma is dit jaar heel erg vooruit gegaan. Het nieuwe gebouw helpt de kinderen om 

zich te kunnen concentreren op leren zonder dat ze steeds gestoord worden, zoals eerder het geval 

was. Ze zijn er nog steeds heel enthousiast over en blij mee. Zo ook de leraren die daar les geven.  
Ook de families van de kinderen zijn blij met 

de nieuwe school, omdat ze hoop hebben 

dat hun kinderen met goed onderwijs een 

betere toekomst zullen hebben. 

De nieuwe school trekt veel aandacht in 

de omgeving en meer familieleden willen 

hun kinderen op de school krijgen.  

 

Met het nieuwe gebouw zijn we blij. We 

hebben echter nog veel meer plannen. 

Onze plannen/wensen zijn:  

1. Een toiletgebouw met toiletten die 

met water gespoeld worden. Op dit 

moment maken de kinderen nog gebruik 

van zelf gegraven pitlatrines. 

2. We hebben een waterpomp, maar we willen ook graag een watertank, waar water in 

opgeslagen kan worden, zodat het ook van daaruit makkelijk bereikbaar is. 

3. We willen een school maisveld maken. Als we gewassen verbouwen zoals mais en bonen, 

kunnen we de kinderen op school eten geven.  

We maken ons wel wat zorgen om de prijzen die 

steeds duurder worden. We proberen rond te 

komen van het geld dat we van jullie fondsen 

krijgen, maar omdat alles meer kost, wordt dat wel 

steeds moeilijker.  

 

Een speciale kerstgroet van iedereen van het 

‘Orphans Support Program’ 

Nu het jaar bijna ten einde is, willen wij jullie heel 

erg hartelijk bedanken voor jullie enthousiasme en 

vrijgevigheid. Jullie steun heeft significante impact 

op onze gemeenschap en op de levens van alle 

kinderen en hun families die hiervan profiteren. 

Wij wensen jullie succes in alles wat jullie doen. 

 

“Best wished for the festive season and a 

wonderful new year!”  Mary 

De juf maakt een selfie in de klas 



 

Kerstbrief van Presencia uit Chinsali  
 

We schrijven deze brief om tot uitdrukking te brengen hoe zeer wij het waarderen dat jullie ons al vele 

jaren financieel steunen om het transit home draaiende te houden en de kinderen die we opvangen goed 

te verzorgen, op te voeden en terug te brengen in hun eigen familie of gemeenschap.  

 

Heel blij zijn wij dat jullie ons dit jaar geholpen hebben om naar water te kunnen boren en een 

waterpomp te installeren.  

 

Eind het einde van het droge seizoen, in de maanden 

augustus, september en oktober is het water schaars. We 

moesten vaak water halen uit de dichtstbijzijnde rivier, 

omdat er soms lange tijd geen water uit de kraan kwam, of 

dat dit niet voldoende was. Met dat water doen we de was 

en wassen de kinderen. Dat is niet goed voor de 

gezondheid van de kinderen. We hadden verwacht dat het 

water deze regentijd wel weer zou komen, maar tot onze 

verbazing komt er nog steeds nauwelijks water. Daarom 

zijn we ontzettend blij met de pomp, waarmee we nu altijd 

voldoende schoon water hebben.  

 

De pomp gebruikt elektriciteit van het 

elektriciteitsnetwerk. Maar gelukkig is de aanlevering van 

elektriciteit tegenwoordig vrij stabiel. En zelfs als de 

elektriciteit uitvalt, is dat niet erg, want in de tank kunnen 

we water opslaan voor drie dagen.  

 

 “Thank you for your kindness and continuous help. Continue with the same helping spirit and may the 

good Lord richly bless you, your family and your work.”  Presencia. 

 

 

Dank 
 

Als bestuur van stichting Lang leve het Zambiaanse kind kijken 

wij tevreden op dit jaar terug.  Zoals uit bovenstaande 

brieven blijkt, maken de projecten echt impact op levens 

van vooral de kwetsbare kinderen in Zambia. Zoals 

hierboven gezegd is, kan dit alles alleen door giften van 

jullie, onze donoren. Wij danken jullie voor grote, kleine, 

incidentele en jarenlange giften. Met z’n allen maken we de 

wereld een beetje mooier.   

 

En ook wij wensen jullie allen fijne feestdagen en een 

vreugdevol 2023 

 

 


