NIEUWSBRIEF zomer 2010

Stichting LUSEKELO ZAMBIA
“ if we all work together poverty will be swept away”

Marjan Sluiter en Claudia de Raadt zijn in mei 2010 weer naar Zambia geweest
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DE BOUW EN DE SCHOOL
We waren heel erg benieuwd hoever de bouw van het derde schoolblok gevorderd zou zijn, omdat men er pas in
februari jl. mee had kunnen beginnen en dat is midden in de regentijd. Met man en macht heeft men gewerkt. De
hoofdonderwijzer mr. Mutakula vertelde ons keer op keer hoezeer men ge”struggled” had, om alles toch maar op tijd
voor onze komst klaar te krijgen. Ze hebben zelfs ’s avonds doorgewerkt bij het licht van zaklampen!
Het resultaat was voor ons geweldig om te zien bij aankomst!
Waar ooit, een aantal jaren geleden een onontgonnen stuk grond lag, is nu een heel
complex van drie schoolgebouwen, een lerarenhuis, een waterpomp, een voetbalveld,
een korfbalveld en een schooltuin te zien. Het geheel wordt multifunctioneel gebruikt.
Buiten de schooltijden wordt er heel wat af vergaderd; in het weekend worden er
kerkdiensten gehouden en de inspecteur van onderwijs vertelde dat de school ook
gebruikt was als stemlokaal bij de laatste verkiezingen. Op de sportvelden wordt van
alles georganiseerd. Van plaatselijke voetbaltoernooien tot wekelijks een middagje
korfbal voor moeders.
Men kon dit keer sneller werken met de bouw, door de
ervaring die was opgedaan bij de bouw van het tweede
schoolblok. Het derde gebouw is nl. identiek aan het tweede. De inkopen werden op
dezelfde manier gedaan als de vorige keer. Het was deze keer alleen een enorme klus
om alle materialen te lossen, omdat vanwege de blubber in de regentijd, de zware
vrachtwagen het terrein niet op kon. De hele buurt heeft meegeholpen met uitladen en de
materialen werden weer opgeslagen in een bestaand afsluitbaar lokaal, waardoor een
klas opnieuw tijdelijk terecht kwam onder een boom of onder een afdak.
de DEBS. Toen wij vanuit Lusaka in Mumbwa aankwamen, besloten we als eerste stap een bezoek te brengen aan de
DEBS. (District Educational B-Secretary) We waren nog maar net bij zijn secretaresse binnengekomen om “belet” te
vragen, toen de man zelf al binnen kwam stormen. Hij had in de stad nl. gehoord dat de Lusekelo Ladies “in town”
waren en was direct naar zijn kantoor gekomen! Hij verzekerde ons voor de zoveelste keer, hoe goed het was dat er
juist op deze plek een school was gekomen! Hij bedankte ons en in ons alle goede gevers voor alles wat er wordt
mogelijk gemaakt voor de kinderen in deze streek. De leerresultaten van de kinderen zijn goed. Men hanteert in het
Zambiaanse onderwijs net als bij ons een soort Cito schoolvorderingen toets, waaraan men de resultaten afmeet.

De DEBS beloofde via zijn departement gratis het transport te zullen regelen voor een aantal speeltoestellen, die wij
konden aanschaffen bij de plaatselijke smid, van het geld van een kerstactie van de ds. Van Dijkschool in Dinxperlo.
Ook konden we ter plekke een afspraak maken met de nieuwe Building
Officer, om samen met hem, het
lerarenteam en de aannemer de plaats te
bepalen waar de lerarenhuizen 2 en 3
zullen worden gebouwd. Het geld daarvoor
hebben we opgehaald met o.a. acties op scholen, (dank je wel ds. Van Dijkschool in
Dinxperlo en P.C.Hooftschool in Muiden) met daarbovenop een premie van Wilde
Ganzen en een toelage van het ncdo. Zodra deze huizen gereed zijn, zorgt de DEBS
weer voor gekwalificeerde leerkrachten, die door de overheid betaald zullen worden.
Voor ons betekent dit de waarborg van de continuïteit van de school.
De leerkrachten. Op de huidige hoofdonderwijzer na, zijn alle leerkrachten op dit moment nog “community” teachers.
Dat betekent, dat zij niet gediplomeerd zijn en daarom ook geen salaris ontvangen. Toch staan twee van hen al sinds
2004, vanaf het eerste uur, iedere dag les te geven! Ondertussen volgen ze schriftelijke cursussen en willen ze zo snel
mogelijk hun diploma halen, om voor een betaalde baan en een mooi huis in aanmerking te kunnen komen.
Onze toekomstplannen. Wij willen ons project nog vervolgen tot de totale basisschool voor zes leerjaren en met de
bijbehorende lerarenhuizen helemaal gereed is. Inmiddels kwamen zowel de leraren als de ouders bij ons met de vraag
om ook daarna nog door te willen gaan. Men wil dolgraag een Middle Basic School op deze plek. Dat betekent dat er
nog een gebouw voor de klassen 7, 8 en 9 aan toegevoegd moet worden. Met jawel, opnieuw drie lerarenhuizen.
Wij denken zelf dat we daar in 2014 mee klaar kunnen zijn.
Sunrise Coöperatie. De werkplaats staat er, dankzij fam. Polderman, hun familie en
vrienden. Bomen zijn gekocht (met de hand worden daar planken van gezaagd),
gereedschap is er, dankzij Gered Gereedschap uit Amsterdam. Men kan beginnen met
produceren en verkopen en twee jongeren zullen worden opgeleid tot timmerman. Op 21
aug. jl. was er weer een familiefeest ten huize van fam. Polderman.€1175,- was de
opbrengst voor het goede doel. Het zal spoedig overgemaakt worden naar Zambia.
Een beamer werd tijdens dit feest geschonken aan de Stichting door P.Slokker. Bedankt!
Microkredieten. 5 microkredieten van 500.000 kwacha (±€100) hebben wij verstrekt aan
mensen uit het district van de Lusekelo Community School. Na terugbetaling van het
bedrag verdubbelen we het crediet. Na terugbetaling van het 2de krediet moeten zij zelfstandig verder. Microkrediet is
een gouden greep. (hoewel de terugbetaling soms moeilijk is) Het stelt de mensen in staat een kleine ‘bussiness’ op te
zetten en daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor.
Nieuw in KLEINE PROJECTEN. David Kastom is 19 jaar. Zijn vader en moeder zijn
gestorven.(Aids) Gelukkig is hij gezond. In 2009 heeft hij met succes zijn middelbare
schoolopleiding afgerond. Dit werd gesponsord via onze stichting door een privé persoon. Hij is
nu op zoek naar nieuwe sponsoren, want hij wil naar de universiteit om landbouw ingenieur te
worden. Hij heeft zich aangemeld en is op grond van zijn eindlijst toegelaten. In deze
Nieuwsbrief doen we een beroep op u om sponsor te willen worden van deze veelbelovende
jonge Zambiaan. Vlak voor het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief heeft een familie uit Delft
zich aangemeld (zij hadden hem kortgeleden in Zambia ontmoet en waren, net als wijzelf, zeer
onder de indruk van hem) om met familie en vrienden, gedurende vier jaar, jaarlijks garant te
staan voor een deel van het benodigde studiegeld voor David. We hopen van ganser harte op
meer sponsoren. Per studiejaar zijn de kosten € 2000.
KERK VOOR KERK. Adventistenkerk. Ook deze reis konden we weer €300
van de Zusterkerk in Hilversum overhandigen aan de Adventkerk in Zambia.
Inmiddels had men besloten tóch een nieuwe kerk te gaan bouwen.
De Chief heeft een stuk grond geschonken. Gezamenlijk zijn we zingend naar
het braakliggend stuk grond gelopen en hebben we hand in hand deze plek
ingewijd en dit moment gevierd. Op de plaats van de kring zal de kerk komen.
Protestantse kerk. Op 3 januari 2010 heeft een collecte in de Bethlehemkerk in
Hilversum €400 opgebracht. Omdat ruim anderhalf jaar geleden het kerkje, waar
wij tijdens onze reizen altijd naar toe gaan
bijna instortte, heeft de Wilhelminakerk en
bewoners van Huize Godelinde in Bussum
geld bijeengebracht zodat ze konden beginnen met de bouw van een nieuw kerkje.
De muren van rode met de handgevormde en op de traditionele manier gebakken
stenen staan er en er is ook een prachtig golfplatendak op gemaakt. Jammer genoeg
kwam men nog vier golfplaten tekort. Het leek ons mooi om de opbrengst van de
collecte in de Bethlehemkerk ten goede te laten komen aan de voltooiing van dit
kerkje. U had het enthousiasme van de mensen moeten meemaken, toen het bedrag
bekend werd gemaakt. Het dak ging er bijna weer vanaf, zo blij was men!
Met heel veel dank namens de mensen in Zambia.
Stichting Lusekelo Zambia is officieel erkend als een Anbi. (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
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