Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2014
Activiteiten in Nederland en Zambia.
Het bestuur is tweemaal in bestuursvergadering bijeen geweest.
Er waren diverse presentaties met de beamer in kerken, op particuliere feesten en bij jubilea.
De opbrengst was voor het studiefonds waardoor de community teachers in staat kunnen
worden gesteld om ook hun officiële diploma te halen. In december 2014 is de jaarlijkse
Nieuwsbrief verzonden.
Na de overdracht van de school op 16 juni 2014 werd de financiële verantwoording naar zowel
de Stichting Wilde Ganzen, als de Dr. Hofstee Stichting en de Marthe van Rijswijck Foundation
toegestuurd en in orde bevonden. Verzoek tot hulp voor het studiefonds werd gedaan bij
ZWO Hilversum en bij de diaconie van PKN Bussum. Beide hebben het verzoek gehonoreerd.
Bezoek aan de Projecten.
In juni 2014 hebben Marjan en Claudia een bezoek gebracht aan de Lusekelo Projecten.
Het drie-klassige school gebouw voor grade 7, 8 en 9 is af. Ook huis 8, 9 en 10 zijn klaar.
De tien lerarenhuizen, die rondom de school staan, worden nu bewoond door gekwalificeerde leerkrachten die door
de overheid zijn aangesteld.
Op 16 juni 2014 hebben Marjan en Claudia de Lusekélo Community School tijdens een groot feest officieel mogen
overdragen aan de Zambiaanse overheid. Het grote voordeel daarvan is, dat nu de continuïteit van de school volledig
gewaarborgd is!
De Lusekelo Vrouwengroep heeft een gift gekregen om een doorstart te kunnen maken. Door verhuizing en een
aantal sterfgevallen had de groep een nieuwe stimulans nodig. Door het initiatief van deze vrouwengroep is de
Lusekélo School uiteindelijk tot stand gekomen.
Microkredieten.
De meeste microkredieten zijn terug betaald. Er werden geen nieuwe kredieten meer uitgegeven.
Voedselprogramma.
Alle kinderen op deze school krijgen dagelijks een warme maaltijd, bestaande uit het volksvoedsel nsjima met daarbij
bonen. Aan deze maaltijden zijn extra vitaminen toegevoegd. Dit alles wordt inmiddels bekostigd door het World
Food Programme van de Verenigde Naties. Er wordt een minimale bijdrage gevraagd voor af en toe extra verse
groenten.
Tweede Kans Onderwijs.
Twee ‘community teachers’, Judy en Agatha, hebben naast hun gezin en het dagelijks lesgeven, hun middelbare
schoolopleiding afgerond en zijn in april 2013 aan de lerarenopleiding begonnen. Dank zij een gift van ZWO
Hilversum, kon daarvoor geld worden gereserveerd. Doordat in 2013 de opleiding voor onderwijzer(es) veranderd is,
duurt de opleiding niet meer 2 maar 3 jaar.
In juni 2014 hebben we de rapporten van Judy en Agatha gezien. Zij behalen erg goede resultaten! Een derde
persoon, David, die ook al jaren onbetaald les geeft aan de school, is nu ook aan de opleiding begonnen. Hieronder
een bedankbrief van Judy, Agatha en David aan hun sponsors.
Dear our sponsors, and madam Claudia and Marjan, how are you all over there? Us we are very well. In this
piece of writing we would like to thank you all in the almighty God, for your heart felt helping to pay our college fees,
which our families cannot afford to pay. You are really making our lifes happy and through your support our families
will not suffer in future anymore, because we will have good jobs after completing our education. May God bless you
all through Jesus Christ, the Son, our Saviour. The bible says, blessed is the hand which gives, than the one which
receives. You will always be on our lips forever. We have nothing to give you back, but only the polling showers of
blessings from God on your heart, we pray. Lastly not forgetting our beloved mothers, be blessed forever mamas we
love you so much. Bye, bye, Yours Judy, Agatha and David.

Twee andere jonge moeders Sharon en Lontia konden hun middelbare schoolopleiding afronden dankzij giften uit
Nederland.

Kerken voor kerken.
Ook dit jaar zijn er in verschillende kerken in Hilversum en Bussum collectes gehouden voor de zusterkerken in
Zambia. Tijdens het bezoek van Marjan en Claudia is aan de Evangelische kerk en aan de Adventistenkerk een bedrag
overhandig voor de voltooiing van hun kerkgebouw.
Plannen voor de toekomst.
Het bedrag dat nodig was voor de afronding van de studie van Judy en Agatha is gereserveerd, door de giften van
ZWO Hilversum en de Diaconie van Bussum. Voor de studie van David Maango, die kon beginnen aan zijn opleiding is
nog meer geld nodig.

“If we all work together, poverty will be swept away”

