
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 
 

Headteacher Mr. Nthumboyvka : “the projects with World Servants have improved our 
facilities a lot so our school could grow. This new school year (2018 & 2019) we have 

started with six classes and a total of 263 learners”.  
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EINDRAPPORTAGE 

Doel: de kwaliteit van het basisonderwijs verhogen en ervoor zorgen dat meer kinderen de school afmaken.  

In Mkumbanjara gaat de bouw van twee klaslokalen en nieuw meubilair hieraan bijdragen. De nieuwe latrines 
zorgen ervoor dat de hygiëne op school verbetert. 

Voortgang 

In januari 2018 is Mkumbanjara opnieuw door 
World Servants bezocht. De aannemer en de 
gemeenschap waren toen bezig met de 
afwerking van de lokalen. Op de foto hier-
onder staat de voorzijde van de klaslokalen. 

 
Van de bestaande lokalen was het oude dak 
verwijderd en de nieuwe spanten lagen klaar 
om geplaatst te worden. De afbouw van de 
latrines lag stil omdat de stenen op waren. 
Deze moeten door de gemeenschap gebakken 
worden en dat duurt even.  Op de twee foto’s 
die we in mei 2018 van Mussa, de CCAP- 
coördinator, ontvingen was te zien dat de 
klaslokalen aan de binnenkant gestukadoord 
en geverfd waren, op de andere lokalen zat 
een nieuw dak.   
 
Begin november heeft Mussa Mkumbanjara 
opnieuw bezocht o.a. om de ingrediënten af te 
leveren voor het schoolmaaltijden programma 
die we met de steun van de diaconie van de PG 
Monnickendam konden aankopen. De nieuwe 
klaslokalen zijn helemaal klaar – zie de foto 
hieronder. Ook de binnenkant van de lokalen 
ziet er mooi uit. De pap die leerlingen krijgen, 
smaakt hen nog steeds prima. Dit is te zien op 
de foto die op de voorzijde staat.   

 

Op de foto hieronder staan de lokalen die 
gerenoveerd zijn. De leerkrachten zijn daar 
erg blij mee omdat ze nu alle vier een eigen 
lokaal hebben.  

 
Aan het afbouwen van de latrines wordt nog 
gewerkt. Deze zijn bijna klaar. 

 

 
Resultaten 
Door de jaren heen is de school flink gegroeid. 
Bij het 1ste bezoek in 2014 had de school 75 
leerlingen verdeeld over twee klassen die les 
kregen van één gekwalificeerde leerkracht. 
In 2015 werden er twee degelijke woningen 
voor de leerkrachten gebouwd en is er een 
schoolmaaltijden programma gestart. Mede 
hierdoor waren er begin 2016 al drie leer-
krachten die les gaven aan 111 leerlingen die 
verdeeld waren over 4 klassen. 
Het nieuwe schooljaar (2018/2019) is men 
begonnen met zes klassen en 263 leerlingen, 
125 jongens en 138 meisjes. De school heeft 
vier leerkrachten, waaronder één vrouw, die 
allemaal gekwalificeerd zijn.  

Verantwoording 

In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten 
financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op 
de pagina’s 84 t/m 90. Het jaarverslag kan men 
inzien via de link: 
worldservants.nl/jaarverslag/2017 

 
 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag

