
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Deputy-head of the High School Madame Kabombo: “this facility for boys fills in the 
capacity gap we have and is a helpful asset for the access to secondary education in 

the district and the future development of the High School”. 

ZA318: slaapzaal voor jongens bij de High School in Miloso  
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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 te verbeteren. Deze verbeteringen worden in samenwerking met de Mkushi District 
Authorities gerealiseerd. MCC en World Servants richten zich daarbij 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 
Voor de High School in Miloso waren al twee slaapzalen voor meisjes gebouwd. Met dit project willen de 
schoolleiding en partner MCC meer jongens die veraf wonen de mogelijkheid te geven om naar de 
middelbare school te gaan: 
 De bouw van een slaapzaal met elf kamers. In elke kamer kunnen twee bedden en twee kasten / kisten 

voor persoonlijke eigendommen geplaatst worden. Afmetingen zijn 12 x 18 mtr. inclusief de veranda; 
 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 
De samenwerking tussen de World Servants actiegroep uit Gramsbergen en Delson de aannemer met zijn 
mannen en de gemeenschap was prima. Men vulde elkaar goed aan waardoor de bouw van de slaapzaal 
goed vorderde. Door de aanpassing in het ontwerp moest meer metselwerk gedaan worden, het 
opmetselen van de tussengevels maar dit woog op tegen de tijd die anders nodig was geweest om de 
houten vakwerk spanten te maken.  
 
In Miloso was er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten, verhalen te vertellen, ervaringen te delen en 
van elkaar te leren. Iedere middag kwamen er zo’n 60 – 100 kinderen naar het voetbalveld voor een bijbel-

verhaal zoals de Ark van Noach, 
toneelstukje, knutselopdracht, zingen en 
spelletjes doen. Natuurlijk brak de lang naar 
uitgekeken dag aan van de interland Zambia 
tegen Nederland of te wel Miloso tegen 
Gramsbergen. Er werd gevoetbald en 
gevolleybald (foto) en beide wedstrijden 
werden door Nederland gewonnen.  
Het bezoek aan de kliniek die in 2002 als 
eerste project in Miloso door World 
Servants is gebouwd gaf veel inzicht in hoe 
de medische zorg nu geregeld is. Dat was 

ook het geval bij de huisbezoeken waarbij de lokale mensen de Nederlandse bezoekers een inkijk gaven in 
hun dagelijkse leven.   

 
Op de slotdag organiseerde de groep een 
groot feest. Zowel de kinderen als de 
Nederlandse jongeren hebben genoten van 
de spelletjes die met de kinderen gedaan 
werden (foto). Bij de overdracht 
benadrukten de vertegenwoordigers van de 
overheid het belang van dit project. Met 
name de oproep van de blanke MCC-
vertegenwoordiger (een commerciële boer 
die in deze regio geboren is) om nog meer 
aandacht aan de ontwikkeling van de 

kinderen te geven, maakte indruk. Het project werd op de laatste avond afgesloten met een warme 
maaltijd die we samen nuttigden met de bouwvakkers en het keukenpersoneel. Na het afscheid van de 
Nederlandse groep werkten Delson, zijn mannen en de gemeenschap verder aan de afbouw. Tussendoor 
deden ze nog een ander World Servants project maar 14 januari 2019 was de slaapzaal klaar en konden de 
jongens die aan het nieuwe schooljaar begonnen hun intrek nemen. 
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In het archief van dit project op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staat een kort filmpje 
waarin Jan-Paul, de set-up medewerker van World Servants, uitleg geeft over het gebruik van de 
‘hostel’(slaapzaal). Verder staan hier andere reeds ontvangen updates met meer foto’s en filmpjes.  

Resultaten 
Door dit project beschikt de High 
School in Miloso over drie slaapzalen, 
twee voor meisjes en een voor jongens 
(zie foto – ook foto voorzijde). 
Van deze drie faciliteiten maken in 
totaal 90 meisjes en 80 jongens 
gebruik. 
Zo krijgen ook jongens die ver weg 
wonen de mogelijkheid om verder te 
leren. Dat er behoefte aan is blijkt wel 
tijdens het bezoek in maart 2019. De 
elf kamers zijn allemaal bezet. In 
sommige ervan zijn twee stapelbedden 
geplaatste (foto) zodat er voor vier 
jongens plaats is.  
Men is ook blij met de zes degelijke en 
veilige latrines die voor de jongens 
gebouwd konden worden.  
 
In het nieuwe schoolsysteem in Zambia 
ga je na zeven jaar basisschool naar 
een tweejarige middelbare school 
(Junior High - klas 8 en 9). Als deze met 
goed gevolg wordt afgesloten, kan er 
verder geleerd worden op de High 
School die drie klassen heeft (klas 10, 
11 en 12).  
 
De resultaten van de Mapalo High 
School, zoals de officiële naam luidt, 
zijn uitstekend. In het Mkushi District 
staan ze qua prestaties op de derde 
plaats. Het percentage leerlingen dat 
slaagt in klas 9 is 94% en in klas 12 is 
het zelfs 96,7%. Dat is boven het 
landelijke gemiddelde van 92%. 
 

Voor meisjes is de school aantrekkelijker en vriendelijker geworden zegt mevrouw Kabombo (foto). Ze 
kunnen hier overnachten, er zijn goede sanitaire voorzieningen en van de 25 leerkrachten zijn er negen 
vrouw. Het beleid van de overheid is dat er maximaal 40 kinderen in een klas mogen zitten en ze in hun 
eigen omgeving naar school moeten gaan. Ook moeten klas 8 – 12 gescheiden worden van de basisschool. 
Deze beleidsverandering heeft onze school wel geholpen. Er kwamen meer middelbare scholen (maar dit 
is nog steeds niet genoeg) en door een betere ondersteuning van de overheid is het aantal leerlingen 
teruggebracht van 468 naar 315 (163 meisjes en 152 jongens). Dat is nog wel 115 meer dan het volgens de 
regels toegestane totaal van 200. Zo’n 90% van onze leerlingen komt nu uit Miloso en omgeving en dit 
percentage is de afgelopen tijd verder omhoog gegaan.  

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/zambia/ZA318
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

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

 
 
 
 
 
 


