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MCC coordinator Michael Tembo: “the project created a wonderful development, 
especially for our women. There is nothing more appreciated than for our women to 

be private when bringing young ones into the world." 
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Doel 
Het doel van het programma van partner MCC is om in de periode 2012 - 2018 de levensomstandigheden 
in het Mkushi District in Zambia te verbeteren. Deze verbeteringen worden in samenwerking met de 
Mkushi District Authorities gerealiseerd. MCC en World Servants richten zich in deze samenwerking 
voornamelijk op onderwijs en basisgezondheidszorg. In de genoemde periode worden er klinieken, 
klaslokalen, woningen voor de leerkrachten en verpleegkundigen en een internaat voor de middelbare 
school in Miloso gebouwd. Resultaat is onder andere dat veel voorkomende ziektes sterk verminderen en 
meer kinderen naar de basisscholen gaan, deze afmaken en verder leren op de middelbare school.    

Projectactiviteiten 
Om de basisgezondheidszorg in Nambo en omgeving naar een hoger niveau te brengen, worden de 
onderstaande activiteiten uitgevoerd: 

 De bouw van een woning voor de verpleegkundige. Afmetingen van één woning zijn 13 x 8 mtr.  
Deze heeft 3 slaapkamers, een keuken en een woon- en eetkamer. 

 Uitbreiding van de kliniek met een ziekenzaal onder andere ten behoeve van de kraamafdeling. De 
gemeenschap is zelf al gestart met de bouw.  

 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.  

Uitvoering en voortgang 
Het project bestond uit het uitbreiden van de kliniek en de 
bouw van een woning. Doordat de deelnemers in staat waren 
voldoende middelen bijeen te brengen, kon tegelijk met de 
bouw van de tweede woning worden begonnen. De 
funderingen van de uitbreiding en de woning waren in een ver 
gevorderd stadium. Van de extra woning was deze 
uitgegraven. Onder leiding van aannemer Delson realiseerde 
de gemeenschap en de World Servants groep de ruwbouw van 
alle drie de gebouwen. Al vrij snel na het vertrek van de groep 
was de eerste woning gereed – zie bovenste foto. Hier heeft de 
onlangs aangestelde ‘clinical officer’ Billson zijn intrek 
genomen. Bij de foto gemaakt van de staf van de kliniek is hij 
degene die aan de rechterkant zit. Daarna heeft men de 
uitbreiding (de onerste foto) afgemaakt en vervolgens de 
tweede woning (middelste foto). Project updates en de 
bijbehorende foto’s zijn te vinden op de website 
worldservants.nl/projectarchief2017. 
 
MCC-coördinator Michale Tembo was niet helemaal tevreden 
over de organisatie in de gemeenschap zelf. Alhoewel het beter 
ging dan bij het vorige project. Door matig leiderschap en 
onvoldoende communicatie waren er af en toe te weinig 
mensen aanwezig bij de bouw en waren activiteiten niet 
duidelijk uitgelegd. Ook de afbouw werkzaamheden die door 
de gemeenschap gedaan moeten worden verlopen langzaam. 
Zo is men nog bezig met het bouwen van de twee toiletten 
waarvan de put en het deksel gereed zijn – zie foto. 
 
De groep deed het kinderprogramma in samenwerking met de 
leerkrachten van de basisschool. Er waren drie docenten, 
Charles, Mary en Sunday vrijgesteld om te vertalen en het 
tijdstip van het kinderprogramma was op de schooltijden 
afgestemd.  De kinderen kenden een aantal verhalen en de 
andere begrepen ze goed. De meeste kinderen konden heel erg 
netjes binnen de lijntjes kleuren en dit deden ze graag. Een 
aantal ouderen kinderen kon knippen en vouwen. Plakken hebben we voor moeten doen, maar de 
kinderen leerden erg snel; leuk om te zien!  
 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA317
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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.  
Zo bezochten ze de markt in Mkushi waar de kleine boeren hun producten te koop aanbieden. Dit maakte 
veel indruk. De Nambo Express was een groot succes. De deelnemers reageerden enthousiast op de 
opdrachten die ze met hulp van de bevolking moesten zien uit te voeren. Voor de deelnemers met een 
medische achtergrond was het helpen in de kliniek een bijzondere ervaring. Anderen gingen samen koken 
met de Zambiaanse kok en dat was inclusief het slachten van een kip.  
Een bezoek aan een grote commerciële bananenboerderij en Chengelo, een kostschool waar ook de 
president zijn kinderen naar toestuurt lieten een andere, rijkere kant van Zambia zien. Het contrast is dan 
groot als je als deelnemers geconfronteerd wordt met de plaatselijke bevolking die om je schoenen en 
kleding vroeg. De safari was een prachtige afsluiting van het project. 

Het Lifeskills programma viel in het water omdat er na de eerste dag geen jongeren meer waren die 

eerder die week wel aanwezig waren. 

 
Resultaten 
Een mooi resultaat is dat er twee in plaats van een woning 
gebouwd konden worden. Deze nieuwe woningen zorgen 
ervoor dat het gekwalificeerde personeel (zie foto) dat bij de 
kliniek gestationeerd is er ook blijft. Dit nam toe van drie naar 
vijf. Op de website staat een filmpje dat tijdens het bezoek in 
april is gemaakt. Hierop zie je dat mensen zelf een keuken 
bouwen en een moestuin hebben aangelegd. Als straks de 
latrines gereed zijn (zie foto) voegen deze ook iets extra’s toe 
aan hun accommodatie.  Een clinical officer is net geen dokter 
maar heeft wel de bevoegdheid om veel handelingen te 
verrichten. Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat de status van 
‘Health Post’ verhoogd is naar ‘Health Center (= Clinic) en dat 
is van cruciaal belang om de aangeboden zorg in Nambo en 
omgeving verder te verhogen voor de 50 – 70 patiënten die ze 
dagelijks krijgen. Samen met de vroedvrouwen kan hij ook het 
stijgend aantal vrouwen begeleiden dat in de kliniek komt 
bevallen. Dat waren er vorig jaar 80 
 
Met het gereedkomen van de uitbreiding waarin twee 
slaapzalen (mannen en vrouwen) zijn ondergebracht, kunnen 
patiënten opgevangen worden die langer zorg nodig hebben. 
Met het toegenomen aantal bevallingen kunnen vrouwen 
eerst bijkomen en gemonitord worden op complicaties 
voordat ze naar huis gaan. In april was deze nieuwbouw al 
volop in gebruik. Inclusief zes prachtige bedden met kleurrijk 
beddengoed en een werkend zonnesysteem. Erg belangrijk als 
je ’s nachts een bevalling moet doen.  
 

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 

 
De deelnemers zorgden met een hogere eigen bijdrage ervoor 
dat er een tweede woning bijgebouwd kon worden. Met hulp 
van Wilde Ganzen kwam er € 1.000,-- beschikbaar voor twee ossen en een ploeg die een grote hulp 
zijn voor de middelbare school die zelf mais, bonen en dergelijke verbouwt voor de maaltijden op 
school. 
 

  

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

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


