
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL 
 

Coördinator Michael Tembo: “als de school zelf meer mais, sojabonen, groenten en 
dergelijke kan verbouwen voor de maaltijden van de leerlingen worden de kosten minder. 
Hierdoor kunnen we het schoolgeld verlagen waardoor meer ouders in staat zijn om hun 

kinderen naar de middelbare school te laten gaan.”  
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RAPPORTAGE 

Doel: het verlagen van het schoolgeld zodat meer ouders hun kinderen naar de middelbare school in Mkushi 

kunnen sturen. Dit wil men bereiken door het deel van het schoolgeld dat aan de maaltijden besteed wordt 
terug te brengen van 65% naar 55%. 

 
Inleiding 

Michael Tembo, projectcoördinator van de 
partnerorganisatie MCC, had in 2005 een 
droom. Hij wilde van Miloso een plek maken 
waar goed onderwijs werd gegeven voor de 
gehele omgeving. Inmiddels heeft Michael al 
zeven projecten van World Servants begeleid 
in Miloso. De met drie lokalen begonnen 
middelbare school is nu een grote, bloeiende 
compound waar leerlingen, uit een straal van 
100 km, naartoe komen en intern wonen. 
Sinds 2016 zijn ze gestart met een boerderij 
en voedselprogramma.  
 

Op een groot stuk land, dat we van de chief 
hebben gekregen, worden onder andere mais 
en sojabonen verbouwd. Het land klaar maken 
om in te zaaien moet met de hand gebeuren. 
Dit is erg zwaar werk. Met twee ossen en een 
ploeg is dit niet meer nodig en zijn we sneller 
klaar. Ook besparen we geld omdat er minder 
mensen ingehuurd hoeven te worden.  
De foto hieronder van de ingezaaide mais is 
eind januari 2018 gemaakt. 
 

 
 
De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot 
verschil’ voorstel is te vinden op: 
www.worldservants.nl/wildeganzen/za317 
 
 

Uitvoering  

De aanschaf van twee ossen kost € 750,-- en 
een ploeg rond de € 120,--. Daarnaast is er nog 
materiaal nodig zoals een ossenjuk en touw 
zodat de ossen de ploeg kunnen trekken en 
dat kost ongeveer € 130,--.  
 

Voortgang 
Inmiddels heeft Michael Tembo de twee 
ossen, de ploeg en een sproeier van het 
beschikbare bedrag kunnen kopen.  
Hieronder staat een foto van het overzicht van 
de aanschaf die we van Michael ontvingen. De 
beide ossen kosten Kwacha 9.000 dat is 
omgerekend € 783,-- De ploeg met 
toebehoren kost € 83,-- en de sproeier € 78,--. 
Er is nog een saldo van € 56,-- dat gebruikt zal 
worden voor de verzorging van de dieren. 
  

 
 
Meer informatie over dit project (ZA317) en 
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:   
www.worldservants.nl/projectarchief  
 

Vervolg & verantwoording 

De bijdrage van Wilde Ganzen is aan de 
aanschaf van twee ossen en een ploeg besteed 
en is verantwoord op pagina 85 van het 
jaarverslag 2017. 
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