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The Lusekelo Community School werd op 16 juni 2014
Lusekelo Primary School.
Tijdens een groot feest hebben we de Lusekelo School op 16
juni 2014 officieel “overhandigd” aan de overheid van Zambia.
De school is nu geheel opgenomen in het Zambiaanse onderwijs
systeem en heeft binnen het systeem een eigen schoolnummer
gekregen. Dat betekent dat vanaf nu alle kosten voor de school
en het onderwijs zullen worden gedragen door de Zambiaanse
overheid. Ons cadeau aan de school was een aluminium
plaquette op A3 formaat met daarop in het kort de hele
geschiedenis afgedrukt. (tekst zie blad 2)
Het is opgehangen bij de ingang van het
kantoor van het schoolhoofd. In maart
2003 begon de Lusekelo Pre-School met
24 kleuters in de werkplaats van de
Lusekelo Vrouwengroep.
In augustus 2004 werd het eerste
schoolgebouw geopend. Een waterpomp
was ook een vereiste van het ministerie
van onderwijs. Niet alleen de kinderen
maakten dankbaar gebruik van de nieuwe pomp ook de
omwonende families met hun vee. Op 16 juni jl. hebben wij 4
school gebouwen, met daarbij 10 lerarenhuizen en 18 toiletten
overgedragen. In de directe
omgeving van de school zijn
verder 2 waterpompen, 2
sportvelden, een groentetuin en fruitbomen te
vinden! Bovendien is de
school opgenomen in het
wereld voedselprogramma
en krijgen alle leerlingen
dagelijks
een
warme
maaltijd. Klas voor klas. Dit is een foto van de ‘eetzaal’.

Opleiding Community Teachers
Vanaf het prille begin waren Judy en Agatha de leerkrachten op
deze school. Omdat het ging om een community school, worden
zij ‘community’ teachers genoemd. In 2007 mocht de eerste
door de overheid betaalde leerkracht Mr. Mutakula in het
eerste leraren-huis gaan wonen. Zijn komst trok veel nieuwe
leerlingen aan en er waren meer leerkrachten nodig. Dit werd
opgepikt door Alex Ngoma en later ook David Maango. Zij
werden ook community teacher. Het idee van community
teacher is dat zij betaald worden door de ouders, ‘de
community’, maar omdat deze mensen arm zijn, werd er zowat
geen schoolgeld betaald. Wel kwamen er na ieder lerarenhuis
dat af was, weer een nieuwe betaalde leerkracht van de
overheid bij. Dat hadden we zo afgesproken! Om ervoor te
zorgen dat aan het eind van de rit de community teachers, die al
die jaren, zonder salaris te krijgen, hun werk hadden gedaan,
hebben wij als stichting specifiek fondsen geworven om een
opleiding voor de community teachers te kunnen betalen. Judy
en Agatha moesten eerst nog hun middelbare schoolopleiding
afmaken. Zij zijn in januari 2013 met hun opleiding begonnen.
Alex was eerder begonnen met zijn opleiding en is sinds
december 2013 officieel aan de school benoemd en kon toen
met zijn gezin in lerarenhuis 7 zijn intrek nemen! Judy en Agatha
kunnen in 2015 hun opleiding afronden, dankzij de bijdragen
van de diaconie in Hilversum! David gaat met zijn opleiding
beginnen in januari 2015.
Vrouwengroep
Op 12 februari 2002 werd de Lusekelo Vrouwen Groep
opgericht. Een jaar later vroegen enkele moeders assistentie bij
het bouwen van een school. In de afgelopen 12 jaar is er veel
gebeurd. De school is er gekomen en hoe! De Vrouwengroep is
er nog steeds, ondanks veel problemen, zoals: onkunde,
jaloezie, sterfgevallen, zwarte magie (echt, het bestaat nog).
Maar, als er geen vrouwengroep was geweest, dan was er geen
school gekomen.

Ons laatste bezoek heeft er zeker toe bijgedragen dat de
vrouwen met nieuw elan verder gaan. Hier zingen zij ons toe op
de overdrachtsceremonie op 16 juni 2014
Studiefonds
In 2006 werden drie jonge mannen financieel gesteund om een
beroepsopleiding te kunnen volgen. 25% van het totale bedrag
moesten zij zelf opbrengen, 25% was een gift van de Stichting
en 50 % was een lening die terug betaald moest worden na
beëindigen van hun opleiding en het verkrijgen van een baan. In
totaal konden op deze manier acht jonge mensen een
beroepsopleiding volgen. Nadat de eerste student na een 2
jarige opleiding een baan had gevonden, begon hij zijn lening
terug te betalen, zoals afgesproken. Daardoor kon de volgende
student een opleiding volgen. Vier studenten hebben intussen
hun lening terug betaald en daardoor kon ook de achtste
student aan een opleiding beginnen.
Twee andere oud studenten zijn
inmiddels
ook
begonnen
met
terugbetalen. Van één student heeft de
familie beloofd de lening terug te
betalen. Eén student is met de
noorderzon vertrokken. Onze eerste
student Justay Mulamata, (foto links)
heeft de studie “Travel and Tourism”
gedaan en daarna nog een aanvullende
cursus
met
een
internationale
erkenning. Hij kreeg direct een baan bij
een reisbureau in Lusaka. Nadat hij
daar vier jaar gewerkt had en veel
ervaring had op gedaan, kon hij zijn eigen reisbureau starten
met een autoverhuur erbij, financieel gesteund door een
zakenman uit Europa die veel vertrouwen in de capaciteit van
Justay heeft. Een bijzonder detail is dat de laatste student,
Morgan Mulamata, de jongste broer van Justay is.
2de Kans Onderwijs
Sharon en Lontia hebben dankzij sponsoring vanuit Nederland
hun middelbare school met een ‘long-distance-learning’-cursus
kunnen voltooien. Wel hebben ze tijdens deze studie beiden
een kind gekregen. Bij Sharon was dat de vierde, bij Lontia de
eerste. Toch is het voor hun gevoel van eigenwaarde geweldig
dat zij de kans hebben gekregen hun middelbare school op deze
manier af te kunnen maken. Niet veel jonge moeders krijgen
deze kans.
Microkrediet
Het principe van een microkrediet is dat de ontvanger met het
microkrediet ‘zaken’ gaat doen. Investeren in een ‘business’.
Van de opbrengst moet het krediet terugbetaald worden, een
ander deel is voor het huishouden en men moet met een deel
investeren in de business. Dit systeem bleek moeilijk te zijn. De
meeste kredieten werden terugbetaald, maar we zagen niet
echt een verbetering in de levensomstandigheden. Een
bankrekening heeft niemand. Geld wegleggen voor verdere
investeringen is moeilijk. Vaak zijn er familieomstandigheden
waarvoor men geld nodig heeft. Van 2007 tot 2013 zijn er 21
microkredieten uitgegeven. Waarvan de meeste zijn
terugbetaald. Een microkrediet was KW.500.000 (€100) dat was
het maandsalaris van een arbeider.

Kerken voor kerken
Zoals we al jaren gewend zijn, bezochten we ook dit jaar de
dienst in de kerk van de Zevende Dag Adventisten. De kerk was
heel mooi afgebouwd! Een prachtige vloer, ramen en deuren
waren aangebracht. De donateurs van de Adventkerk in
Hilversum werden hartelijk bedankt met het zingen van een
speciaal lied. De nieuwe donatie werd met vreugde ontvangen.
Speciaal voor de broeders en zusters in Hilversum: De
schriftlezing was: Mattheus 2 vers 7 t/m 11. De preek ging over
goed en kwaad. De
strekking was: We
kunnen
God
pas
ontmoeten als de
kracht van Jezus in ons
leven geboren is en we
de kracht van Herodes
hebben gedood.
Evangelische Kerk.
Na een lange en uitbundige kerkdienst werd een doosje met
inhoud uit Bussum overhandigd aan de penningmeester van de
kerk. Nadat de aanwezigen hoorden wat er in het doosje zat,
kwamen zij begeleid
door twee bongo’s, al
jubelden, juichend en
dansend naar voren en
werden
we
door
iedereen omhelst en
bedankt.
Wat
een
belevenis!
Alle gulle gevers van de
woensdagmiddagsoos in Bussum worden hartelijk bedankt!
Wij kijken terug op een heel mooie reis en zijn dankbaar dat wij
met behulp van u allemaal dit mooie project met een goed
resultaat hebben kunnen afronden.

Marjan Sluiter, inspecteur van onderwijs Mr. Kiara, Claudia de Raadt

Film van de overhandigingsceremonie op 16 juni 2014
http://youtu.be/eR1fnl0M0SQ
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