TUSSENRAPPORTAGE
Hoofdleider Tjitske van der Zee: “af en toe was het moeilijk door het machteloze gevoel
dat kan ontstaan bij het zien van zoveel armoede en weinig kansen. Maar in de
gesprekken hierover was de boventoon; dankbaarheid, het geloof en het levensgeluk dat
de mensen uitstraalden”.
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Doel: de kwaliteit van het basisonderwijs verhogen en ervoor zorgen dat meer kinderen de school afmaken.
In Endhlaleni gaat de bouw van twee woningen hieraan bijdragen doordat er meer gekwalificeerde leerkrachten
kunnen worden aangetrokken die langer aan de school verbonden blijven.
Uitvoering door World Servants-groep
Uit het verslag van de hoofdleider Tjitske van
der Zee: “door CCAP en Mussa was alles tot in
de puntjes voorbereid en uitgewerkt.
Bouwmaterialen etc. waren voldoende
aanwezig. Op de bouw had aannemer Duncan
een goed overzicht en stuurde de
bouwvakkers aan die graag samenwerkten
met de Nederlandse deelnemers. Enige puntje:
Duncan doet het liefst één ding tegelijk, en
met een groep van 39 mensen is het lastig om
iedereen aan het werk te houden, dus wilden
wij graag met meerdere dingen tegelijk aan de
slag. Dat vergde wat overleg en overtuiging
hier en daar. Van de lokale autoriteiten kregen
we alle medewerking en hulp bijvoorbeeld bij
het aanleveren van materiaal.”

Bericht van Tjitske vlak voor vertrek uit
Endlhaleni: “we hebben net een mooie
overdracht gehad. Van twee huizen en twee
latrines zit het dak erop.' De groep heeft de
laatste week dus hard gewerkt, samen met
veel handen uit de gemeenschap. Dat werd
vandaag gevierd met speeches, zang, dans en
cadeaus.”

Voortgang
Eind september stuurde Mussa Nyirenda de
coördinator van CCAP onderstaande foto. De
gemeenschap heeft flink doorgewerkt en
beide huizen zijn inmiddels bewoond.

“We hadden negen werkdagen voor de twee
woningen en vier (2x2) latrines. Het project
was relatief klein gezien de grootte van de
groep en de enorme hulp van de bevolking.
Maar dat gaf ook weer veel mogelijkheden
voor interactie en extra cultuuractiviteiten.
De bouw verliep heel vlot en op alle vier
gebouwen is het dak gekomen”!

Meer informatie over dit project (MA417) en
nog te ontvangen updates is te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording
In het voorjaar van 2018 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 2017 dat in mei
2018 beschikbaar komt.

