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Rechts van de school staat het nieuwe twee klassige schoolblok. In vier maanden tijd is het gebouw er neergezet. Door de
gunstige koers konden van de €25.000 van het Anton Jurgensfonds ook nog acht toiletten gebouwd worden. Met behulp van
vijf andere Fondsen in Nederland kunnen deze twee lokalen volledig worden ingericht. De kinderen van groep 8 hebben op dit
moment elke dag in de schaduw van een grote boom les, omdat bouwmateriaal in hun lokaal ligt opgeslagen. De kinderen
vertelden dat ze de lessen buiten heel fijn vinden. Voor het regenseizoen kunnen de nieuwe lokalen definitief in gebruik
worden genomen. ’s Morgens vroeg worden alle banken onder de boom gezet en na de lessen worden ze weer naar binnen
gebracht. Het zijn stevige banken die in Lusaka gemaakt worden. Een metalen frame met een werkblad en zitting van hout.

Twee leerkrachten staan op de plek waar het derde schoolblok zal komen. Zodra de bouwers hoorden dat het geld voor dit
gebouw binnen was, (Van het Achmea Fonds) hebben ze de plek voor de fundering van het nieuwe blok uitgezet. Iedereen
hoopt dat het derde schoolblok er in mei 2010 zal staan. Acht wc’tjes worden op en half in een termitenheuvel gebouwd. De
ingang vlak tegen de heuvel, zo is er geen inkijk en het scheelt acht deuren, vertelden ze trots. Er worden gaten van wel vijf
meter diep gegraven.Zo gaan de wc’s wel 20 jaar mee. Ouders van de school zijn zelf begonnen met het bouwen van een
vierde lerarenhuis. Je kunt hier met recht zeggen: “ieder draagt zijn steentje bij”. (foto rechts) In de verte zie je rechts de gele
school, links de kinderen in rode uniformen onder de boom.

2de kans onderwijs voor vrouwen

Sharon Mukandabuntu met de brief die u vertaald hiernaast ziet.

Hai Madam,
In de eerste plaats wil ik de hoop en het vertrouwen uitspreken dat God heel goed voor U
zal zorgen. Ik zal U missen als U niet meer hier bent. Verder gaat het goed met mij. Dat
ik deze blauwe inkt aan het papier toevertrouw, komt omdat ik U wil laten weten hoeveel
U voor mij betekent. .Ik ben een vrouw van 22 jaar oud en heb twee kinderen. De stam
waartoe ik behoor is “Lozi”. Ik ben een echte Zambiaanse. Zowel mijn vader als mijn
moeder werden geboren in Zambia. Omdat mijn schoolgeld niet meer betaald kon
worden, moest ik mijn opleiding na 9 jaar onderwijs beëindigen. Mijn ouders zijn
gestorven toen ik een kind was van 5 jaar oud. Mijn oudere broers en zusjes hebben
voor mij gezorgd. Omdat zij arm zijn, konden ze mijn schoolgeld niet langer betalen.
Toen dacht ik dat trouwen de enige manier was om zelfstandig te worden. Pas later
besefte ik dat dat niet de enige manier was. God heeft me immers hersens gegeven die
ik mag gebruiken om de juiste keuzes in het leven te maken. Ik begon “frites” (= soort
oliebollen) te maken en te verkopen. Maar dat bleek ook niet de manier voor mij om
genoeg geld te verdienen om mijn schoolgeld te kunnen betalen. Mijn “droom” was om
journalist te worden. Helaas ging het anders. Als ik aan mijn toekomst denk, krijg ik
tranen in mijn ogen. Mijn vraag aan U is of U iemand weet die mij wil sponsoren zodat ik
mijn opleiding af kan maken. Ik zou overgelukkig zijn! Uw, Sharon Mukandabantu

Judy en Agatha, twee Community teachers van de Lusekelo Community School en aan de school verbonden vanaf de eerste
dag in 2003, willen ook hun middelbare schoolopleiding afmaken. Het is ongelooflijk en bewonderenswaardig dat deze twee
jonge moeders vanaf het begin elke dag ONBETAALD voor de klas staan en omdat er in “shifts” wordt les gegeven, hebben
ze ’s morgen en ’s middags een klas. Volgens Mr. Mutakula, het hoofd der school doen zij niet onder voor gediplomeerde
collega’s. Maar op den duur zullen zij toch plaats moeten maken voor gediplomeerde leerkrachten. Daarom zijn zij beiden aan
een soort LOI cursus begonnen om hun middelbare school af te maken. Wij zouden deze vrouwen een 2de kans willen geven
en de helft van het cursusgeld betalen.( €100 pp.)

Als reactie op de vorige Nieuwsbrief ontvingen wij van mevr. C.B te Alkmaar €1000. Zij schreef dat dit geld verdeeld mocht
worden onder de onbetaalde leerkrachten. De Community teachers van de Lusekelo Community waren zeer blij en geroerd
door dit gulle gebaar. Judy en Agatha hebben direct een hartelijke bedankbrief terug geschreven.
Sunrise Coöperatie

Lemmy Tembo, de oprichter van de Coöperatie, heeft vijf
bomen gekocht die genoeg hout opleveren om nu aan de
slag te kunnen. Er is geen elektriciteit noch een soort
Gamma, waar je kant en klare planken kunt kopen. Alles
wordt met de hand gezaagd. Lemmy wil een aantal
kansarme jongeren uit de omgeving een eenvoudige
opleiding geven tot timmerman. De werkplaats is er
gekomen dankzij collega’s, vrienden en familie van de
fam. P. uit Almere. Gereedschap is geschonken door de
Stichting “Gered Gereedschap” uit Amsterdam. De
werkplaats ligt vlak langs de grote weg van Lusaka naar Angola. Veel verkeer komt er langs, ook op weg naar Safarikampen
aan de Kafue rivier. We hopen dat binnenkort Lemmy en zijn leerlingen bedden, deuren en ander meubilair langs de kant van
de weg kunnen zetten. Dat zou mooie reclame zijn!
Wendy, het meisje dat gesponsord wordt door een groep mensen uit Zweden, wacht op het resultaat van de test die ze in
november jl. aan het einde van klas 9 heeft geschreven. Daarna wil ze naar een boardingschool in Mumbwa voor klas 10, 11
en 12. Voor het eerste trimester is het schoolgeld al binnen. We hopen van ganzer harte dat de mensen uit Zweden haar
blijven steunen. Wendy, geadopteerd door haar oom en tante is een intelligent meisje; hulpvaardig in het jonge gezin met 5
kinderen. We hebben haar zien veranderen van een verlegen meisje naar een zelfbewuste jonge vrouw. We hopen dat ze na
haar middelbare school verder kan gaan met een beroepsopleiding.
Santé Chickenfarm
Hildah (links), onze contactvrouw, bleef, na het overlijden van haar broer als enig familielid op het erfgoed
van haar voorouders wonen. Voor haar was dit geen veilige situatie. Haar verre neven eisten het land op en
bedreigden haar. Nu heeft iemand uit Nedeland voor Hildah een stuk grond gekocht. Hierop wil zij een
nieuw bestaan opbouwen, vooral voor haar kinderen en kleinkinderen. Samen met haar dochter Rabecca
(rechts) wil zij een kippenfarm beginnen. Zij wil de mest van de kippen voor het land gaan gebruiken, zodat
het een “bio-farm” wordt. Geen kunstmest meer! Op haar land werken nu 4 dove jongemannen, die anders
geen schijn van kans zouden hebben om werk te vinden. Hildah heeft zelfs de beginselen van de
gebarentaal geleerd. Hildah heeft €1000 nodig om deze farm goed op te kunnen zetten.. Als iemand deze
ondersteuning verdient, is Hildah dat wel, daarom hebben wij haar gevraagd ons een goed “bussiness-plan”
op te sturen. (santé=dank je)
Evangelische kerk
Tijdelijk zijn er afdakjes gemaakt van grasmatten en palen, zodat we tijdens
de kerkdienst in de schaduw konden zitten. De bouw van deze kerk is
mogelijk gemaakt door donaties uit de PKN gemeente van Bussum. Nu
zoeken we nog gulle schenkers om de kerk ook in te kunnen richten. Links
ziet u “het preekgestoelte”, ook onder een afdakje en versierd met bloemen.
7de Dag Adventisten kerk
Op het terrein van de Lusekelo Community School staat de kerk van de
Adventisten. Na een bezoek van ons aan een zustergemeente in Hilversum
en een beamerpresentatie heeft een collecte in Hilversum € 300 opgebracht. Het geld zal besteed worden
aan o.a. het onderhoud van de kerk Het was een feest dit bedrag aan deze kleine gemeenschap in het Chief Mulendema
district te overhandigen.
Studenten
Drie van de vijf studenten hebben een baan en betalen stukje bij beetje de renteloze lening terug.
Daardoor kunnen er nu 3 andere studenten een beroepsopleiding volgen.
Microkrediet
Van de vijf microkredieten die we hebben uitgegeven, hebben vier mensen al terugbetaald.
Eénmalig wordt het terugbetaalde krediet door ons verdubbeld. Na de terugbetaling dáárvan, kunnen we
weer nieuwe kredieten uitgeven. Er staan al vijf mensen op de wachtlijst.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief ontvingen wij van een schenker die anoniem wil blijven €3999,99 voor het
Lusekelo Project. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. “Als het maar bij de kinderen komt……” werd erbij gezegd.
Daar zullen we zeker voor zorgen.
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“ if we all work together poverty will be swept away”

