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Headteacher Mr. Myimbili: "the parents and the community are very enthusiastic 
about changes that are taking place. Having Mrs. Lubasi, a qualified teacher, posted 

at the school is a great help in moving forward". 
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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 verhoogt door het 
aantrekken van gediplomeerde leerkrachten.     

Projectactiviteiten 
Om de situatie voor de 'community school' in Kaponga Hills te verbeteren, worden de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 
 De bouw van standaard blok met twee klaslokalen en een lerarenkamer.   
 Afbouw bestaande lokalen; 
 Aanschaf van extra schoolbankjes zodat de kinderen niet meer op de grond hoeven te zitten en 

meubilair voor de leerkrachten;  
 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor 

intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren. 

Uitvoering en voortgang 
Het project was goed voorbereid en de betrokkenheid van de gemeenschap was groot. Dit zorgde ervoor 
dat het samen bouwen goed verliep. Bij het vertrek van de groep waren de klaslokalen in ruwbouw gereed 
en voorzien van een dak.  De aannemer en de gemeenschap hebben daarna flink door gewerkt en op 12 
november ontving World Servants al een update van Moffat Zulu, de CCAP-coördinator, dat de 
klaslokalen klaar waren. Het eindresultaat staat op de foto’s hieronder. Op de linker foto is ook goed het 
verschil te zien met de oude lokalen die ernaast staan.    

 
Bij het vervolgbezoek dat World Servants op 11 april 2019 bracht, waren de lokalen en het kantoor van de 
hoofdmeester volledig afgewerkt, voorzien van meubilair en volop in gebruik. Ook de bestaande lokalen 
(foto hieronder) hebben een nieuw dak, een stevige vloer en meubilair gekregen. Daarnaast bouwde de 
gemeenschap speciale latrines (foto hieronder) voor de leerkrachten met de stenen en het cement dat nog 
over was. Deze zijn zo goed als klaar.  

 
Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan een aantal updates met meer foto’s en een 
kort filmpjes van onder andere de rondleiding door de klaslokalen.  
 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA218
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Resultaten 
Een belangrijk resultaat is dat de school beter aangeschreven staat dan voorheen. De betrokkenheid van 
de gemeenschap heeft nieuwe impulsen gekregen wat onder andere resulteerde in het bouwen van aparte 
latrines voor de leerkrachten. Dit zijn extra voorzieningen die helpen om leerkrachten te behouden.   
 

Hoofdmeester Myimbili is een gemotiveerd en 
gestructureerd man, wat onder andere te zien is aan zijn 
kantoor en de school zelf. Zijn administratie is 
grotendeels terug te vinden op de muren van zijn kantoor 
(zie foto). Mede door hem gaat het beter met de school. 
Door zijn degelijke kantoor met kluis kunnen de 
leerlingen van klas zeven straks op de eigen school 
examen doen. Dit zal de examenresultaten verbeteren. 
Veel leerlingen namen de afgelopen twee jaar niet eens 
deel aan de examens.  
  
Het aantal leerlingen aan het begin van het nieuwe 
schooljaar 2019 is nu al 169 (Term 1). De laagste drie 
klassen zijn goed bezet de hogere hebben nu nog een laag 
aantal leerlingen. Een andere positieve ontwikkeling is 
dat er inmiddels bijna evenveel meisjes (83) als jongens 
(86) naar school gaan. De komst van mevr.  Lubasi is een 
grote plus voor de meisjes op school. Als je problemen 
hebt, is het erg fijn als er een vrouwelijke leerkracht is 
waar je mee kunt praten. Door haar komst beschikt de 
school nu over vier gekwalificeerde leerkrachten die door 
de overheid betaald worden. Daarnaast zijn er nog twee 
vrijwilligers die voor de klas staan.  
 
Uit de evaluatie met de gemeenschap in april bleek dat 
zowel de gemeenschap als de World Servants groep veel 
van elkaar geleerd hadden. De gemeenschap was onder 
de indruk van hoe hard de Nederlandse jongeren werkten 
en hun oprechte interesse in hoe de mensen in Kaponga 
Hills leefden. Ook viel het hen op dat er binnen de groep 
geen onderscheid was tussen mannen en vrouwen. 
Iedereen werkte even hard en dat was voor de vrouwen 
uit Kaponga Hills zeker een bron van inspiratie. Van de 

interactie met de Nederlandse jongeren leerden ze dat meisjes die onderwijs volgen de school af maken, 
een inkomen verdienen en zo een (financiële) bijdrage aan de familie kunnen leveren. Dat de situatie van 
de meisjes anders is dan in Nederland. In Zambia trouwen de meisjes jong en krijgen ze al vroeg kinderen.     
 
Uit het verslag van het bezoek in april 2019: “aangekomen in Kaponga Hills valt ons op hoe goed georganiseerd 
de school en het schoolterrein eruit zien. Headteacher Adron Myimbili vertelt trots dat hij dit heel belangrijk vindt. 
De school in Kaponga Hills stond niet super goed bekend in de omgeving en ouders stuurden hun kinderen liever 
verder weg naar andere scholen, of soms zelfs helemaal niet naar school. Met de komst van de twee klaslokalen is 
dit veranderd. Een van de lerarenwoningen die tot nu toe werd gebruikt als extra klaslokaal kon weer worden 
ingezet als woning. Een goede reden voor de overheid om een extra betaalde leerkracht te sturen, Mrs. Lubasi geeft 
sinds februari met veel plezier les in Kaponga Hills, Hhiermee is het aantal getrainde leerkrachten verder 
toegenomen”.  

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. 
 

 
 
 
 
 
 


