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People of Katonda: "we learned a lot from the participants, love, how to cook 
pancakes and time management. Together with the houses built it has really 

transformed the community and the school environment".  

ZA418: twee woningen voor leerkrachten in Katondo   
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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 Katondo met 218 leerlingen te verbeteren, zijn de 
onderstaande activiteiten gepland: 
 De bouw van twee woningen voor de leerkrachten;  
 Afbouw van de bestaande lokalen;  
 Latrines: twee blokken met elk twee latrines;  
 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; 

 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door het Education Department voor 
ouders, leerkrachten en schoolbestuur over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder 
voor meisjes. 

Uitvoering en voortgang 
Dit project ging zeer voorspoedig, mede dankzij de 
goede voorbereidingen, en wel zodanig dat bij het 
bereiken van het hoogste punt coördinator Moffat 
appte: 'This is amazing, this has never happened 
before!'. Samen met de aannemers, de gemeenschap en 
de World Servants groep waren de twee woningen bij 
de overdracht (foto) al in ruwbouw gereed.  
Tijdens het project werd er natuurlijk niet alleen 
gebouwd: er was een programma voor de kinderen en 
het Life Skills-programma, waarbij deelnemers in 
gesprek gaan met lokale tieners, vond plaats.  
 
Daarnaast zochten de jongeren de mensen thuis op en 
bleven een nacht slapen. Ze hielpen bij het eten koken, 
de was doen en andere huishoudelijke taken, zoals het 
melken van de koe en water halen op de lokale manier 
met een emmer op je hoofd.  
Dit alles maakte dat de deelnemers zich veel bewuster 
zijn geworden van zijn/haar manier van leven in 
Nederland. Deelnemers benoemden zaken die ze na 
terugkomst wilden veranderen: “minder vlees eten 
omdat ik nu weet hoeveel moeite ervoor gedaan moet 
worden” was een van de meest gehoorde goede 
voornemens. Daarnaast kwamen “minder lang 
douchen” en 'meer aandacht voor de ander als persoon 
in plaats van hoe deze eruit ziet” ook regelmatig terug.  
 
Verder werden een lokale markt, een kliniek, kleine 
bedrijfjes en projecten van voorgaande jaren bezocht. 
Bij deze projectbezoeken gebruikten de jongeren de 
‘Storytelling’ methode wat mooie verhalen opleverde 
en voor extra motivatie zorgde. Een ander mooi 
voorbeeld van samenwerking was de voetbalinterland 
Zambia – Nederland. Hier bleef het verlies acceptabel 
doordat lokale voetballers de vermoeide Nederlanders  
vervingen.  
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De afsluiting van het project was het bezoek aan het South Luanga National Park waar men zich tijdens de 
safaritocht kon verwonderen over een kudde olifanten die honderd meter verderop voorbij kwam lopen 
en de vele andere dieren. 
 
Na het vertrek van de groep zijn de beide woningen afgewerkt door de ramen en deuren te plaatsen, ze te 
stukadoren en te verven. De foto’s hieronder laten de stand van zaken in november 2018 zien. Verder 
moesten de putten onder de latrines en de bovenbouw opgemetseld worden.  

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

Resultaten 
Tijdens het vervolgbezoek op 12 maart 2019 
werden we door een grote delegatie uit het 
dorp verwelkomd (foto). De kinderen hadden 
vrij van school vanwege een officiële 
vakantiedag maar het hoofd van het dorp, 
leden van PTA, leerkrachten, metselaars en 
andere leden van de gemeenschap waren wel 
aanwezig. Verschillende aanwezigen spraken 
uit dat ze het heel bijzonder vonden dat de 
groep Nederlandse jongeren bereid was om 
zover te reizen om naar hun kleine dorp 
Katondo te komen. Ook vertelden ze hoe de 
samenwerking hen veel had geleerd en 
gemotiveerd. Ze gingen nu aan de slag om 
140.000 bakstenen te maken voor de 
vervolgprojecten die men wil realiseren.  
 
De woningen zagen er nog steeds als nieuw 
uit. Een van de woningen wordt nu tijdelijk 
bewoond door twee vrijwillige leerkrachten 
die ook op de foto op de voorkant van deze 
rapportage staan. Het aantal leerkrachten 
nam toe van twee naar vijf. Maar dit zijn 
allemaal vrijwilligers. Wel zijn er twee 
vrouwelijke leerkrachten, een voor de 
kleuters en een voor de basisschool. Samen 
met de andere leerkrachten geven zij les aan 188 kinderen. De gemeenschap en de partner lobbyen bij de 
overheid om ook gekwalificeerde leerkrachten te krijgen maar dat is een uitdaging op zich. Om 
aantrekkelijk te blijven voor een kandidaat houden ze een van de huizen hiervoor vrij. 

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/ZA418
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

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

 
 
 
 
 
 


