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Wouter Puppels, hoofdleider: “de deelnemers waren verbaasd over de gastvrijheid en de
vrolijkheid van de lokale mensen. Dit maakte dat ze zich gingen realiseren dat geluk niet
in directe verhouding staat met rijkdom ”.
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Doel: de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in Dimia te verbeteren. Gekwalificeerde leerkrachten zijn
eerder bereid les te geven (en blijven langer) op een plattelandsschool als er degelijke behuizing beschikbaar is.
Als de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en de faciliteiten aan de eisen voldoen, sturen meer ouders hun
kinderen naar school en laten ze deze ook afmaken.

Uitvoering door World Servants-groep
Bij de start van het project (zie foto) beschreef
Technisch leider Menno Holtrop de situatie als
volgt: “toen we aankwamen waren ze bezig
met het leggen van de fundering. De
bouwstenen waren aanwezig, het zand en de
'steentjes' voor het beton werden in de loop
van de week gebracht”.

“De bouwlieden waren erg harde werkers, ze
vonden het in het begin alleen moeilijk om
werk uit handen te geven. Maar dat ging
steeds beter en de sfeer was prima. Lokale
mensen keken eerst even de kat uit de boom,
maar daarna kwamen ze elke dag helpen.
Bij het vertrek van de groep waren de muren
opgemetseld, lag het dak erop en waren de
plafonds aangebracht. Kozijnen en deuren
zaten erin en de elektrische kabels waren in de
muren gefreesd en de gleuven dicht gestuukt.
De septic tank voor de toiletten was
uitgegraven en opgemetseld”.

Voortgang
Voor oplevering moeten de binnen- en buitenmuren nog gestuukt en geverfd worden, met
uitzondering van de kozijnen. De toiletten en
douches moeten op de septic tank worden
aangesloten. Binnen moet de betonvloer nog
een afwerklaag krijgen.
In Dimia heeft men de gang erin gehouden. Op
2 augustus (de groep vertrok op 24 juli)
ontvingen we al de onderstaande foto waarop
de woningen gereed zijn en bewoond worden
door drie leerkrachten. Ook de regenwatertank is klaar voor gebruik. De leerkrachten
kunnen hier straks van gebruik maken en
daarnaast gaat de tank ervoor zorgen dat de
hygiëne op school zal verbeteren door de
beschikbaarheid van schoon water.

Meer informatie over dit project (GH217) en
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording
In het voorjaar van 2018 zal World Servants
het project opnieuw bezoeken ten behoeve
van de voortgang en de eindrapportage.
Het project zal financieel verantwoord
worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei
2018 beschikbaar komt.

