
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Emma Nyirenda: “a big part of my dream has become true. The whole community is 
very happy that their school has been transformed with new classrooms, houses and 
latrines. We have already attracted one teacher who has been posted to the school”. 

MA318: klaslokalen, latrines en woning in Ndatuwa  
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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 toegang tot onderwijs in Ndatuwa te verbeteren, zijn de volgende activiteiten gepland:   
• Bouw van twee nieuwe klaslokalen met een kantoor voor de hoofdmeester. Afmetingen: 21 x 8 mtr.;        

• Inrichting van de klaslokalen en het kantoor;  

• Bouw drie latrines (latrine heeft twee eenheden);   

• Bouw woning voor een leerkracht en zijn gezin;  

• Maken schoolverbeteringsplan (SIP) in combinatie met informatiesessies tijdens de bezoeken door 
CCAP met leden van 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;  

• Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor         

intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een         
proces van verandering in gang wordt gezet. 

Uitvoering en voortgang 
De uitvoering begon met het maken van het School 
Improvement Plan. In aparte groepen ging men aan de slag 
met de vraag hoe de gemeenschap het onderwijs in 
Ndatuwa verbeteren kon. Op de foto zitten de ouders bij 
elkaar. Andere groepen waren de leerlingen, en leiders 
van de gemeenschap en het schoolbestuur. Naast de 
plenaire bijeenkomsten werd er afhankelijk van de 
thema’s in subgroepen gewerkt met bijvoorbeeld alleen 
vrouwen en meisjes. Op basis van de prioriteiten in het SIP 
gaat men vervolgens aan de slag. Het verbeteren van de 

infrastructuur en het aantrekken van meer gekwalificeerde leerkrachten heeft een hoge prioriteit 
gekregen. 
 
De gemeenschap produceerde zelf de benodigde bakstenen en ging samen met de aannemer aan de slag 
om de fundering van de klaslokalen en de woning te maken, plus de putten voor de latrines te graven. 
Voordat de World Servants groep kwam, had de gemeenschap de muren van de nieuwe woning al 
opgetrokken. Deze is later afgebouwd. 
Samen met de World Servants groep zijn de latrines en klaslokalen opgemetseld en van een dak voorzien. 
 
Gedurende het project waren er veel activiteiten georganiseerd waarbij de Nederlandse jongeren en de 
gemeenschap elkaar ontmoetten en beter leerden kennen. Als afsluiting van het project werd de Malawian 
Experience georganiseerd. In kleine groepen volgden de deelnemers een route door de gemeenschap en 
op verschillend plekken moesten er typische Malawiaanse werkzaamheden verricht worden zoals maïs 
stampen, kleding wassen en lopen met een emmer water op het hoofd. Er werden meer dan 200 
pannenkoeken gebakken voor het slotfeest met de kinderen. In totaal kwamen er 300 kinderen en hun 
ouders die zich kostelijk vermaakten met de Oud-Hollandse spelen zoals hinkelen, spijkerpoepen, 
geblinddoekt een parcours afleggen, estafette in veel te grote bouwkleding, touwtje springen en die 
smulden van de pannenkoeken.  
Na het vertrek van de groep zijn de latrines verder afgewerkt en het resultaat staat hiernaast. Op de 
linkerfoto staan de oude latrines die boven een gegraven gat in de grond staan. Onder de nieuwe latrines 
zit een opgemetselde put. De nieuwe klaslokalen staan op de voorkant van deze rapportage.    
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/MA318
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In maart 2018 werden de bij een lokale timmerman 
bestelde 30 schoolbanken (junior desks) afgeleverd. 
Daar was iedereen erg blij mee en het is nu een echt 
klaslokaal geworden. Het leren en werken gaat nu 
veel beter omdat de kinderen niet langer op de grond 
hoeven te zitten. Voor de foto gingen de kinderen 
netjes in hun nieuwe banken zitten. 
 
 
 
 

 

Resultaten 
Het aantal leerlingen en klassen is verder toegenomen. Er zijn nu vier klassen en het aantal leerlingen 
groeide van 195 naar 367. Emma en haar assistent hoofonderwijzer Paul Mwale hebben nu elk een eigen 
woning. Doordat er een derde woning beschikbaar was, is er door het District Education Office een extra 
leerkracht, Syriverio Nyirongo, aangesteld. Deze drie gekwalificeerde leerkrachten krijgen hulp van drie 
vrijwilligers uit de gemeenschap. Rondom de school neemt de vervuiling af doordat de leerlingen gebruik 
kunnen maken van degelijke en veilige latrines. 
De nieuwe woning is afgebouwd en deze wordt nu bewoond door Emma Nyirenda. Op de foto hieronder 
staat ze trots voor haar nieuwe woning. Ook de twee bestaande woningen (zie foto) zijn gerenoveerd 
zodat aan nieuwe leerkrachten een degelijke woning kan worden aangeboden. 
 

 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 


