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Mussa Nyirenda, CCAP coordinator: “the community at large was equally very much 

involved as they used to come in large numbers to work together with the participants and 
also they interacted very well with them, making the work simple and enjoyable." 
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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 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, er 
meer kinderen naar de Primary School gaan en deze succesvol afmaken en doorstromen naar de 
middelbare school (Secondary School).   

Projectactiviteiten 
Om de gewenste verbeteringen in Endhlaleni te realiseren, zijn de volgende activiteiten gepland:  

 Bouw van twee nieuwe woningen voor de leerkrachten;  
 Twee latrines (elke latrine heeft twee eenheden);  
 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 waardoor bij beide een 
proces van verandering in gang wordt gezet; 

 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 
Het project was zeer goed voorbereid door Duncan, de 
aannemer en de gemeenschap. Het cement was op 
voorraad voor het gehele project. De metalen 
bouwmaterialen (zinken golfplaten voor de daken, metalen 
kozijnen en betonijzer) zijn de 2de dag geleverd. De 
fundering voor beide woningen was gereed en de muren bij 
de hoeken waren opgemetseld. Voor de latrines hadden de 
mannen uit het dorp de put al uitgegraven. Mede door de 
omvang van de Nederlandse groep, 39 deelnemers, lukte 
het om zowel de woningen als de latrines van een dak te 
voorzien. Uit de project update die we eind september van 
CCAP coördinator Mussa ontvingen, bleek dat beide 
woningen gereed waren en bewoond werden door de 
leerkrachten.   
 
Bij het voortgangsbezoek dat medewerkers van World 
Servant op 23 januari 2018 brachten, waren de woningen 
netjes afgewerkt en aan de buitenkant geverfd zoals te zien 
op de foto rechtsboven. De beide latrines (zie foto) 
moesten toen nog afgewerkt worden maar bij de volgende 
update in mei waren ze geverfd en van deuren voorzien.    
 
Bij de school staan nog drie woningen waarvan er twee dringend gerenoveerd moeten worden. De 
gemeenschap heeft de derde woning, die van de hoofdmeester, al helemaal opgeknapt. Met de extra 
bijdrage van Wilde Ganzen kan een van de andere twee woningen gerenoveerd worden. Hier is al het 
nodige werk verricht, zo is het dak vervangen, de vloer vernieuwd en de muren zijn opnieuw 
gestukadoord. De resterende werkzaamheden zijn het plaatsen van de nieuwe ramen en deuren en het 
verfwerk. Helaas waren er te weinig zakken cement om de afwatering rondom de woningen aan te leggen. 
Project updates en de bijbehorende foto’s en filmpjes zijn te vinden op de website 
worldservants.nl/projectarchief2017.   
 
Tijdens het project was er veel interactie tussen de groep en de inwoners van Endhlaleni. Zo kwam de 
‘chief’ vertellen over de lokale cultuur en werden er huisbezoeken met overnachting gedaan bij 
verschillende mensen / families; een weduwe, een gezin met een invalide zoon en andere families uit het 
dorp. Voetbalwedstrijden met vrouwenteams en een gemengd team zorgden voor stof tot gesprek op de 
mannen- en vrouwendag die georganiseerd werden. Dikke lol was er tijdens de Malawi Express toen je 
met hulp van inwoners een lokale dans en liederen moest aanleren.    

https://www.worldservants.nl/Malawi/MA417
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Resultaten 
De twee nieuwe huizen en latrines die in de zomer van 2017 zijn 
gebouwd, hebben ervoor gezorgd dat het aantal gekwalificeerde 
leerkrachten gestegen is van twee naar vier. Daarnaast zijn er nog 
twee vrijwilligers uit het dorp die meehelpen met les geven. Met 
zes leerkrachten kon het aantal klassen uitgebreid worden naar 
zes en heeft elke klas een eigen leerkracht. Het aantal leerlingen 
steeg van 149 naar 172. Opmerkelijk is dat de meisjes in de 
meerderheid zijn, 88 tegenover 84 jongens.  Door de bouw van de 
latrines zijn de sanitaire voorzieningen enorm verbeterd. Geen 
donkere onveilige hutjes meer maar degelijke stenen latrines die 
niet het grondwater vervuilen doordat er een put onder zit.   
 
Richard Chombe M’sukwa woont met zijn vrouw en kind in een 
van de nieuwe woningen. Beide zijn als leerkracht aangesteld en 
staan op de foto hiernaast. Richard is ook te zien in het korte 
filmpje dat bij de projectupdates op de website staat. 
De andere woning wordt bewoond door Jacqueline John, een 
vrouwelijk leerkracht, zij staat op de andere foto. Door haar 
komst zijn er nu twee vrouwelijke leerkrachten wat de situatie op 
school met name voor de meisjes veranderd heeft.  
De leerkrachten vertelden aan projectcoördinator Mussa: “Als je 
in een afgelegen dorpje woont, betekent dat niet dat je in armoede 
hoeft te leven. Nee, we kunnen hier ontwikkeling brengen!” Dus de 
twee leraren hebben hun eigen zonnepanelen en een 
satellietschotel aangeschaft zoals te zien is op de foto op de voorzijde van deze rapportage. Nu kijken ze 
het WK voetbal in hun eigen huis. 
 
In totaal zijn er nu vier degelijke woningen beschikbaar, inclusief die van de hoofdmeester, zodat alle 
gekwalificeerde leerkrachten een eigen woning hebben. Hun aanwezigheid is van groot belang voor de 
continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs op deze school. Als de renovatiewerkzaamheden zijn 
afgerond is er nog een vijfde woning beschikbaar voor een volgende nieuwe leerkracht.   
 
Drie leerkrachten van de school volgden een driedaagse 
training van 9-11 januari 2018 georganiseerd door het 
ministerie van onderwijs en CCAP Education Department. 
In totaal namen 25 leerkrachten van acht scholen aan 
deze ‘bijspijkertraining’ deel (zie foto hiernaast). 
Onderwerpen waren de rechten van kinderen o.a. het 
straffen van kinderen, schoolorganisatie, het versterken 
van de band met de gemeenschap (ouders informeren 
over resultaten), administratie en (nieuwe) manieren van 
(interactief) lesgeven.      
 
Een minstens zo belangrijk resultaat is de grotere betrokkenheid van de gemeenschap. Mede door het 
School Improvement Plan (SIP) is het leden van de PTA en de SMC veel duidelijker geworden wat hun 
taken en verantwoordelijkheden zijn. Door bij de verschillende sessies van het SIP ook de vaders en 
moeders te betrekken en onderwerpen aan te snijden als het belang van onderwijs, zijn al diverse 
veranderingen opgetreden. Er gaan meer meisjes naar school en de ouders renoveerden zelf de woning 
van de hoofdmeester en de andere twee woningen. 
  

Financiële verantwoording  

De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
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
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Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 


