
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Mussa Nyirenda, coordinator CCAP: “the whole community is very pleased with 
improvements at the school. There were no permanent classrooms, toilets and 

completely no desks at this school in Kantheska”. 
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Doel 
World Servants werkt samen met partnerorganisatie CCAP aan de uitvoering van een onderwijs-
programma in de periode 2016 - 2019 dat tot doel heeft het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit 
van het basisonderwijs in het Mzimba North & South District, in het bijzonder voor meisjes. In deze 
periode worden 15 basisscholen (Primary Schools) met circa 4.500 leerlingen ondersteund. Resultaten zijn 
dat leerkrachten langer aan de school verbonden blijven, de schoolomgeving schoner en veiliger wordt, en 
er meer kinderen naar de Primary School gaan en deze succesvol afmaken en doorstromen naar de 
middelbare school (Secondary School).    

Projectactiviteiten 
Om de situatie in Kantheska voor de 340 leerlingen en hun drie leerkrachten te verbeteren, zijn de 
volgende activiteiten gepland:  

 bouw van twee nieuwe klaslokalen plus kantoor voor de hoofdmeester. Afmetingen: 21 x 8 mtr.  
 2 x 2 latrines met een verschoningsruimte voor meisjes 
 Maken school verbeteringsplan (SIP); 
 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor 

intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren. 

 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door CCAP voor de ouderraad (PTA 
= Parents Teacher Association), het schoolbestuur (SMC = School Management Committee), 
leerkrachten en ouders over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor meisjes. 

Uitvoering en voortgang 
Mede door de goede voorbereidingen ter plaatse konden de aannemer, de gemeenschap en de World 
Servants in de zomer van 2018 de ruwbouw van nieuwe klaslokalen en de latrines realiseren. In de 
maanden daarna zijn de lokalen en de twee latrines afgewerkt en in gebruik genomen, deze staan op de 
foto’s hieronder. De latrines, links op foto, zijn voor de leerkrachten. Op de rechter staan de latrines voor 
de leerlingen die ook een verschoningsruimte heeft voor de oudere meisjes. 
 

 
 

  
 
Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan een aantal updates met meer foto’s en filmpjes 
over dit project in Malawi.  

https://www.worldservants.nl/malawi/MA118
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Het meubilair is door een lokale timmerman gemaakt. De 
opwinding op de school was groot toen een vrachtwagen 
(zie foto) op 22 maart de bestelde schoolbanken (Junior 
desks) kwam bezorgen voor de laagste groepen. Na het 
uitladen is het meubilair over de twee lokalen verdeeld. Op 
de voorkant van deze rapportage staat een foto waar de 
kinderen netjes in de bankjes zijn gaan zitten.  
De vertegenwoordigers van de gemeenschap benadrukten 
hoe blij ze zijn met de nieuwe gebouwen, het meubilair en de 
schoolborden. Tot nu toe had de school geen enkele bank 
voor de kinderen om op te zitten. 
 

Resultaten 
De school infrastructuur is aanzienlijk verbeterd door de nieuwe klaslokalen en latrines die gebouwd zijn. 
Ook het schoolmeubilair zorgt ervoor dat het een echt klaslokaal wordt.    
 
Naast het bouwen zorgden de andere activiteiten 
voor veel interactie met de gemeenschap. De 
oudere meisjes namen deel aan het Lifeskills 
programma waarin ze nieuwe inzichten opdeden 
en hun eigen ervaringen konden bespreken met 
hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Tijdens de 
huisbezoeken (foto) die door de lokale leiders 
georganiseerd werden, kwamen onderwerpen ter 
sprake als het belang van onderwijs, 
klimaatverandering en relaties. Nederlandse 
jongeren die een nacht bleven slapen, kregen een 
bijzondere inkijk in het dagelijkse leven en de 
uitdagingen van een gezin in Malawi. Verder werd 
er gevoetbald en een kinderprogramma verzorgd, 
wat zeer gewaardeerd werd.  
    

Het aantal leerlingen op deze school is niet 
constant vanwege het komen en gaan van 
kinderen van seizoenarbeiders die op de 
tabaksplantages komen werken. Na het 
seizoen, in het voorjaar, neemt het aantal 
leerlingen af tot 230. Wanneer het seizoen 
aanbreekt, komen er ruim 100 kinderen bij.  
De gemeenschap is door het School 
Improvement Plan (SIP) beter georganiseerd 
en de betrokkenheid van de ouders is groter 
geworden. De overheid, District Education 
Office, wordt meer aangesproken op haar 
verantwoordelijkheid. Dat resulteerde in mei 
2019 in het beschikbaar stellen van 50 senior 
desks (zie foto) voor de hoogste klassen. Ook 
het aantal gekwalificeerde leerkrachten is 
toegenomen van twee naar drie. Daarnaast 
zijn er nog twee vrijwilligers die meehelpen bij 
het les geven. Er zijn nu zeven klassen.  

Financiële verantwoording 
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86 
t/m 95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018 
 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 
 
 
 


