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Alwin Kamphuis, bouwleider: ”de betrokkenheid en de samenwerking met de
gemeenschap was geweldig. Je merkte aan alles dat dit hun gebouw was. Elke dag kwam
er een andere grote groep enthousiaste inwoners helpen bij de bouw. ”
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Doel: dat de kinderen die in Kantheska naar de basisschool gaan deze in hun eigen gemeenschap af
kunnen maken. Het aantrekken van meer gekwalificeerde leerkrachten en het verbeteren van de hygiëne
op school.
Uitvoering door World Servants-groep

Voortgang

Uit de rapportage van Alwin Kamphuis: de
fundering van de klaslokalen was klaar en de
hoekpunten waren opgemetseld (zie foto).
Voor de latrines waren de gaten al gegraven.
Verder waren de bouwmaterialen aanwezig,
behalve het zand en de stenen dat we in de
eerste dagen opgehaald hebben.

In de periode erna zijn de klaslokalen afgewerkt;
de binnenmuren zijn opgemetseld en
gestukadoord en de vloeren gestort. Bij de
latrines zijn de scheidingsmuren opgemetseld.
Inmiddels zijn alle gebouwen klaar (zie foto’s) en
in gebruik.

Luca, Gringer en Duncan zijn uitstekende
vakmensen die prima weten hoe alles werkt.
Daarnaast waren er enkele goede lokale
metselaars en timmermannen aanwezig
waardoor de bouw vorderde. Bij het vertrek
zat het dak op zowel de klaslokalen, te zien op
de foto hieronder, als op de beide latrines.

Een lokale timmerman is bezig om nieuwe
schoolbankjes te maken. Deze worden binnenkort afgeleverd.
Meer informatie over dit project (MA118) en nog
te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/malawi/MA118

Vervolg & verantwoording
De groep leerde veel over de lokale leef- en
werkomstandigheden. Elke dag kwamen er 50
– 100 kinderen (zie foto) die meededen met
het programma dat de groep samen met de
leerkrachten voor hen organiseerde.

In het voorjaar van 2019 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 2018 dat in februari 2019
beschikbaar komt.

