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Mather Nkhoma voorzitter PTA: "we zien nu al de veranderingen in onze 
gemeenschap door dit project. Ouders sturen hun kinderen naar deze school." 
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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 
In Mzululwa bestaat het project uit twee delen: 

 Afbouwen en inrichten van drie klaslokalen. 
 Op de foto staat de situatie van de klaslokalen 
 tijdens  het voortgangsbezoek op 1 maart 2017.   

 Bouw van twee woningen voor de leerkrachten.  
 
Hierdoor kan de school meer gekwalificeerde 
leerkrachten aantrekken en met voldoende lokalen 
uitgroeien tot een volwaardige basisschool met 7 klassen. 

   

Uitvoering en voortgang 
De aannemer en de gemeenschap hadden ervoor gezorgd dat de fundering voor beide woningen gereed 
was. Ook waren twee van de drie klaslokalen zover door hen gebouwd dat ze onderdak konden bieden aan 
de World Servants groep. Samen met de aannemer en de gemeenschap werkte de World Servants groep 
aan de bouw van de woningen en de latrines. Wel begon men een dag later met de bouw in verband met de 
verkiezingen. Deze tijd heeft men ingehaald door er een volle zaterdag bij te pakken als bouwdag. Van de 
tweede zaterdag is ook een dagdeel gebruikt om te bouwen. Dit resulteerde erin dat bij vertrek van de 
groep de woningen in ruwbouw gereed waren. Van de twee latrines was bij de eerste de put opgemetseld 
en voorzien van een betonnen vloer. Bij de tweede was het gat voor de put gegraven en daarin de 
betonnen vloer gestort. 
 
Er was veel contact met de plaatselijke bevolking zoals bleek uit het verslag van een van de leiders: “de 
deelnemers voelden zich heel erg thuis, veilig en op hun gemak. Vrijwel iedere deelnemer maakte makkelijk 
contact. ‘Uncle Albert’ was een mooi oud mannetje die dagelijks keihard mee hielp op de bouw. Door de groep 
werd hij ‘omarmd’ als één van ons. Het was mooi om te zien dat Albert tijdens de voetbalwedstrijd stond te juichen 
als wij scoorden.” 
 
Het kinderprogramma was een succes ondanks dat de kinderen grote moeite hadden met knippen en 
plakken. Ook kleurpotloden waren nieuw voor hen maar de liedjes zongen ze lekker mee. Je zag de 
kinderen de hele week met de hoedjes en kettingen lopen die ze gemaakt hadden. Elke dag was een feest 
voor ze. 
 
In de periode na het vertrek van de groep hebben de 
aannemer en de gemeenschap verder gewerkt.  
Tijdens het voortgangsbezoek in maart 2017 waren 
de woningen klaar en bewoond. Ook de latrines 
waren in gebruik.   
 
De afbouwwerkzaamheden aan de klaslokalen zijn 
voor 75 procent afgerond. Bij twee lokalen zijn de 
ramen geplaatst en de binnenkant gestukadoord en 
voorzien van schoolborden. In deze lokalen wordt al 
vanaf het begin van het jaar les gegeven, zoals te zien 
is op de foto hiernaast. De gemeenschap en partner 
CCAP werken gestaag door aan de afbouw van de 
lokalen zodat alle kinderen ‘onder dak’ les kunnen 
krijgen. In het derde lokaal is de vloer gestort maar moet het dak nog worden aangebracht. Dit hopen ze 
binnenkort te kunnen doen. 
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Resultaten 
De twee lerarenwoningen met de latrines zijn klaar en dit is een grote verbetering voor de school. Ze 
beschikken nu over twee degelijke die tijdelijk bewoond worden door de vrijwillige leerkrachten. Zodra de 
overheid de toegezegde getrainde leerkrachten aan deze school toewijst, zullen de woningen aan hen 
overdragen worden. Op de foto’s hieronder staan de buiten- en de binnenkant van een van deze woningen.  

 

  
Ook de situatie voor de leerlingen is behoorlijk verbeterd. De school begon met één lokaal. Dat zijn er nu 
vier doordat de gemeenschap met eigen middelen een blok met drie klaslokalen erbij bouwde. Wel moet 
van dit blok het derde lokaal nog afgebouwd worden zodat de kinderen nog beter verdeeld kunnen 
worden. Half juni staat het aantal ingeschreven kinderen op 215 zij krijgen nu onderwijs van vijf 
leerkrachten. Een van het is een vrouwelijke leerkracht. Dat is een pluspunt want voorheen had de school 
geen vrouwelijke leerkracht.   
Updates van het project zijn ook te vinden op de website van World Servants met hulp van de link: 
worldservants.nl/projectarchief2016 
 
De betrokkenheid van de gemeenschap bij de school en 
de ontwikkeling daarvan is sterk toegenomen door dit 
project. “Het samenwerken met de Nederlandse 
jongeren heeft nieuwe inzichten opgeleverd” vertellen 
Adam, de hoofdmeester, en Mather Nakhoma, een van 
de leiders in de gemeenschap, tijdens de evaluatie in 
maart. “Als we ons organiseren en goed plannen kunnen 
we veel bereiken. Ook wordt er meer samen gewerkt 
tussen mannen en vrouwen onderling. Op deze gebieden 
is er echt wat veranderd in onze gemeenschap.” 
 
Uitdagingen zijn er ook. Er wordt door de partner en 
gemeenschap hard gelobbyd om zo snel mogelijk de 
toegezegde gekwalificeerde leerkrachten in Mzululwa te 
krijgen. Als deze er zijn, kan klas 7 gaan functioneren 
waardoor de kinderen in Mzululwa examen kunnen doen 
en de school kunnen afronden. 
 
Ook de afbouw van de lokalen, met name het derde 
lokaal, is van belang omdat er nog steeds kinderen 
buiten onder een boom les krijgen. 
  

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 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA316
https://www.worldservants.nl/jaarverslag_2016


 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 


