
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EINDRAPPORTAGE 

 
 Moeder van een dochter: “Mijn dochter hoeft later geen mais, tomaten of bonen op 

de markt te verkopen omdat ze de mogelijkheid krijgt om verder te leren. Als ze een 
baan heeft, is dat goed voor onze familie.” 
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Doel 
Het doel van het programma van partner MCC is om in de periode 2012 - 2018 de Mapalo (Bemba voor 
zegen) High School in Miloso te realiseren. Deze school 
verbetert de toegang tot middelbaar onderwijs in het 
Mkushi District, in het bijzonder voor meisjes in de leeftijd van 15 – 17 jaar. In deze periode worden er  
klaslokalen, latrines, een laboratorium, woningen voor de leerkrachten en een internaat gebouwd. 
Resultaat is, dat kinderen van de basisscholen (Upper Basic Schools – 9 klassen) uit de omgeving verder 
kunnen leren. Het percentage meisjes dat naar de High School gaat en deze voltooit, is gelijk aan dat van 
de jongens, namelijk 50%.   
 

Geplande projectactiviteiten 
De realisatie van een internaat voor 120 meisjes dat 
zal bestaan uit 2 slaapzalen. Per project wordt een 
slaapzaal voor 60 meisjes gebouwd, elk met 2 
latrines en wasgelegenheid.   
 

Uitvoering en voortgang 
De aannemer en de gemeenschap hadden er voor 
gezorgd dat de fundering van de twee slaapzalen gereed was. De hoeken van het gebouw waren 
opgemetseld en over de fundering lag één laag stenen van zowel de buiten- als de binnenmuren. Zie de 
bijgevoegde foto hieronder, genomen bij de start van het project.  
Beide groepen uit Nederland bereikten samen met de aannemer ongeveer hetzelfde resultaat – de 
slaapzalen in ruwbouw gereed.   
 
Na het vertrek van de tweede groep heeft de 
aannemer gewerkt aan de afbouw (onder andere de 
vloeren stortten, stukadoren & verven, ramen en 
deuren plaatsen, electra en de sanitaire 
voorzieningen aanleggen) de septic tank en de 
watertoren.  
 
Eind november waren de slaapzalen gestukadoord 
en geschilderd. Ook de watertoren was gereed. Wel 
moest de aannemer nog veel werk verzetten aan de 
septic tank en het plaatsen en aansluiten van de 
sanitaire voorzieningen. Tijdens het 
opvolgingsbezoek op 6 maart 2017 was hij bezig 
met de laatste werkzaamheden. 
  
Michael Tembo schrijft in zijn verslag: “De betrokkenheid van de gemeenschap was zeer bemoedigend. Veel 
mensen kwamen helpen tijdens de bouw aangemoedigd en gesteund door de vertegenwoordigers van de chief en 
de leiders van de gemeenschappen. Ook de overheidsofficials kwamen verschillende malen de voortgang 
controleren. Door de verkiezingen konden ze niet bij de overdracht aanwezig zijn”. 

 
Doordat er al meerdere projecten zijn gedaan (klaslokalen voor de 
basisschool, vocational training centrum en een kliniek) is er in Miloso 
veel te zien en te horen wat er al bereikt is. Dit zorgde voor veel 
interactie tussen de Nederlandse deelnemers en de gemeenschap. De 
school was in de eerst week van juli nog open, waardoor de jongeren in 
gesprek konden met hun Zambiaanse leeftijdsgenoten – zie foto. Ze 
kregen te zien hoe zij sliepen en leefden. Dat een aantal van hen tijdens 
de vier weken durende vakantie niet naar huis toe konden vanwege de 
kosten van het vervoer, maakte veel indruk. Tijdens de werkdagen 
verzorgden de groepen een kinderprogramma waar gemiddeld zo’n 200 
kinderen per keer aan deelnamen. Die waren enthousiast over de 
verhalen, werkjes maken en de liederen die ze aanleerden. 
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Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gerealiseerde verbeteringen voor de de meisjes zijn enorm. Waar ze eerst met elkaar op een matras op 
de vloer van een klaslokaal moesten slapen. Soms met z’n tweeën op één matras en zonder degelijke 
sanitaire voorzieningen kunnen ze nu met z’n vieren gebruik maken van een eigen slaapkamer. In de 
slaapzaal zelf zijn sanitaire voorzieningen aangebracht zodat ze niet naar buiten hoeven om naar een 
latrine te gaan  of zich te wassen. Hierboven staan enkele foto’s van de slaapzaal in maart 2017. 
Updates van het project zijn ook te vinden op www.worldservants.nl/projectarchief/2016 

 
Bridget Chioi, een vertegenwoordigster van de meisjes leerlingen sprak een 
dankwoord uit bij de overdracht van het internaat op 6 maart 2017: For a long 
time we have been facing serious challenges of accommodation as girls. But today 
this shall be a thing of the past. Girl Child Education cannot be overemphasized. 
They say: ‘educate a girl and the whole Nation shall be educated’. With the 
construction of these dormitories, I am pretty sure that all the girls in this 
community shall receive education that will help them to be responsible citizens in 
the country.”  
 

De resultaten van de Mapalo High School zijn uitstekend. In 2015 slaagde 
93,5% en in 2016 steeg dit tot 98,3%. Het landelijke gemiddelde was 92%. Dat 
jaar namen 117 van 122 leerlingen uit grade 12 deel aan de examens, 60 
jongens en 57 meisjes. 115 van hen slaagden. Vanwege deze resultaten zijn er 
ouders uit bijvoorbeeld Lusaka die hun kinderen in Miloso naar school sturen. 

Ook de locatie, een rustige landelijke omgeving met weinig afleiding, speelt een rol om voor deze school te 
kiezen. Op dit moment betreft dit een tiental leerlingen. Het merendeel van de leerlingen, beduidend meer 
meisjes dan jongens in vergelijking met het vorige schoojaar, komt uit Miloso en omgeving. Aan het aantal 
leerlingen dat verder weg komt, is een max. aantal gesteld. 
  

Uitdagingen voor de school zijn er ook; om de school met 31 leerkrachten financieel te kunnen blijven 
draaien bedraagt het schoolgeld € 150,-- per semester (3 semesters). Voor een behoorlijk aantal ouders is 
dit bedrag te hoog. Tijdens het voortgangsbezoek in maart 2017 bleek dat het aantal leerlingen gedaald 
was van 468 naar 285. Dit betreft voornamelijk leerlingen uit de laagste klassen, 8 -10. Inmiddels is het 
aantal al weer toegenomen naar 296; 127 jongens en 169 meisjes. Deze daling komt onder andere doordat 
de ouders na de oogst het schoolgeld kunnen betalen. Anderen houden ook hun kinderen thuis zodat ze 
mee kunnen helpen bij het oogsten. De school biedt ouders nu de mogelijkheid door middel van arbeid 
en/of door de levering van landbouwproducten het schoolgeld voldoen.  
De leerlingen die tijdelijk van school zijn gegaan vanwege de oogst worden na terugkomst opgevangen in 
een speciale klas om de gemiste lesstof in te halen. Met de aanpassingen verwacht de schoolleiding dat het 
aantal leerlingen weer toe zal nemen.  
 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2016 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2016 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 74 
t/m 81. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2016 

http://www.worldservants.nl/projectarchief/2016
https://www.worldservants.nl/jaarverslag_2016


 

 

 

 

 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 


