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Francis Zimba, volunteer teacher: “the community is very hopeful through all these 
developments that took place. They are saying it brings more opportunities for their 

children when they get good education." 

ZA217 woningen voor leerkrachten in Kavinaka 
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Doel 
De projecten die World Servants in Zambia uitvoert zijn onderdeel van een meerjarig programma van het 
Education Department van de CCAP Zambia. In het Lundazi district wordt in de periode 2016 - 2020 bij 
10 plattelandsscholen met ruim 2.500 leerlingen de infrastructuur verbeterd. Resultaten: meer kinderen 
gaan naar school en maken deze af, met name meisjes en de kwaliteit van het onderwijs verhoogd door het 
aantrekken van gediplomeerde leerkrachten.    

Projectactiviteiten 
In Kavinaka realiseren we voor de "community school": 

 De bouw van twee woningen voor de leerkrachten.  
 Twee latrines. 
 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 ouders, 
leerkrachten en schoolbestuur over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor 
meisjes.    

Uitvoering en voortgang 
De voorbereidingen voor dit project waren goed, zo was 
de fundering voor beide woningen gereed en de muren bij 
de hoeken al opgemetseld. Voor de latrines hadden de 
mannen uit het dorp de put al uitgegraven. Adam, de 
lokale aannemer, voelde de situatie goed aan en zorgde er 
samen met CCAP-coördinator Moffat voor dat het 
bouwproces goed bleef lopen. Zij stuurde de lokale 
mannen en vrouwen aan waardoor de hoeveelheid zand, 
stenen en water op peil bleef. Mede daardoor waren beide 
woningen bij het vertrek van de Nederlandse groep in 
ruwbouw gereed en zaten de daken erop.  
 
In de periode daarna hebben Adam en de gemeenschap de 
woningen verder afgebouwd zodat deze bewoonbaar 
waren. Het eindresultaat is op de foto’s hiernaast te zien. 
Doordat de waterpomp kapot ging liep het project zo’n 
anderhalve maand vertraging op omdat de gemeenschap 
eerst voldoende geld bijeen moest zien te brengen om hem 
te laten repareren.  Dat is gelukt waarna de 
werkzaamheden weer opgepakt konden worden. 
Tijdens het verblijf van de groep was men niet aan de 
latrines toegekomen en deze zijn later door Adam en de 
gemeenschap gebouwd. Hier moesten eerst de put 
opgemetseld worden en daarna de vloer erop gestort 
worden voordat de bovenbouw van de latrines 
opgetrokken kon worden. De foto hiernaast van een van 
de twee blokken is van februari. Er moeten nog deuren in 
maar men heeft hiervoor een tijdelijke oplossing bedacht.   
 
Bij het voortgangsbezoek dat medewerkers van World 
Servant op 27 februari 2018 aan Kavinaka brachten waren 
de woningen en de latrines klaar. De overheid stelt 
geschoolde leerkrachten meestal aan met ingang van het 
nieuwe schooljaar dat in januari begint.  Omdat ze hoogst-
waarschijnlijk tot januari 2019 moeten wachten op deze 
nieuwe leerkrachten worden de huizen tijdelijk bewoont 
door de twee vrijwilligers die er nu lesgeven. In het ene huis woont Francis Zimba met zijn vrouw en kind 
en in het andere huis woont Collins met zijn vrouw. De huizen worden door hen netjes bewoond. Project 
updates en de bijbehorende foto’s zijn te vinden op de website worldservants.nl/projectarchief2017.   
 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA217
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De deelnemers deden elke werkdag een kinderprogramma in samenwerking met Francis en de andere 
twee vrijwillige leerkrachten van de basisschool. Dagelijks waren er zo’n 80 enthousiaste kinderen die erg 
leergierig waren en het zingen, de verhalen en de werkjes maken snel oppakten. Francis sprak heel goed 
Engels en is een ontzettend gepassioneerde man, met een groot hart voor kinderen. Geweldig hoe hij de 
uitgespeelde Bijbelverhalen nog mooier maakte!  Zijn persoonlijkheid maar ook zijn situatie maakte indruk 
op de deelnemers.  Door gebrek aan geld heeft hij geen officiële opleiding kunnen volgen en wordt hij dus 
niet betaald door de overheid. Zij hebben zich ingezet om Francis te helpen een verkorte opleiding te 
volgen die ervoor zorgt dat hij een gekwalificeerde leerkracht wordt.  
 
Tijdens dit project was er een cultuurprogramma dat 
de Nederlandse jongeren en de lokale bevolking 
dichter bij elkaar bracht en de jongeren in staat stelde 
om meer van deze samenleving te begrijpen. 
Onderdelen hiervan waren huisbezoeken en een 
overnachting bij een familie, voetbalwedstrijden (zie 
foto) en de Zambia Express. Dit laatste was een groot 
succes, waarbij de deelnemers enthousiast 
reageerden op de opdrachten die ze als een mix team 
samen met leden van de gemeenschap moesten zien 
uit te voeren.  

 

Resultaten 
De situatie is al veranderd. Er is een vierde vrijwillige 
leerkracht bijgekomen en Francis (foto) heeft zich 
ingeschreven op de ‘Zambian Open University in 
Association with St. Salome College of Education’. 
Met hulp van de deelnemers en de prijsvraag ‘Extra 
groot verschil’ van Wilde Ganzen kwam er een bedrag 
beschikbaar van € 1.000,-- Hiervan is het schoolgeld 
betaald. Francis heeft zijn acceptatiebrief ontvangen 
en met ingang van maandag 8 januari 2018 is hij 
begonnen met zijn opleiding. Het zou geweldig zijn 
voor Francis en zijn gezin en het dorp zelf als hij zijn 
opleiding heeft afgerond en dan als betaalde 
leerkracht in Kavinaka aan de slag kan.  
  
Francis en de drie leerkrachten geven nu les aan meer 
dan 200 leerlingen in twee shifts, ’s morgens de 
laagste (zie foto) en ’s middags de hoogste klassen. De 
leerlingen zijn verdeeld over 7 klassen. Hiervoor zijn 
nu vier degelijke klaslokalen beschikbaar. De foto op 
de voorzijde is van klas 6 die ’s middags les krijgt.  De 
groei is zichtbaar bij de Pre-school waar nu 56 
kinderen op zitten. Ook de bijeenkomsten van CCAP 
met de ouders en de leiders van de gemeenschap 
lijken hun vruchten af te werpen. Het aantal meisjes 
nam toe van 82 naar 94 daarentegen daalde het 
aantal jongens van 117 naar 110.   
 

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


 

 

 

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


