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 Mrs. Fera Nkhata voorzitter PTA: "ouders worden aangemoedigd om hun kinderen 

naar school te sturen en als gemeenschap werken we nu goed samen.” 
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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 Champhanji realiseren we met dit project voor de 
"community school": 

 De bouw van 2 klaslokalen met een kamer / 
kantoor voor de leerkrachten en latrines.  

Hierdoor krijgt de school de beschikking over 4 
degelijke lokalen die 's morgens en 's middags 
gebruikt worden. De voorbereidingen door de 
aannemer en de gemeenschap waren prima. Op de 
foto staat het gebouw bij aanvang van het project.  
 

Uitvoering en voortgang 
Dit was het tweede project in deze gemeenschap. In 2012 bouwde een World Servants groep samen met 
de bevolking al twee lokalen. De mensen waren goed voorbereid door partner CCAP en de bouw kon 
daardoor vlot van start gaan. Bouwmaterialen waren aanwezig, de fundering was klaar en de muren waren 
opgemetseld tot aan de onderkant van de raamkozijnen (zie foto hierboven). Levi, de ingehuurde 
aannemer, was erg goed in het delegeren van werk en het begeleiden van de deelnemers. Mede daardoor 
lukte het om op de vijfde dag al het hoogste punt bij de klaslokalen te bereiken. Ondanks het beperkte 
aantal van acht bouwdagen (kwam door het hoge aantal reisdagen), lukte het om de klaslokalen van een 
dak te voorzien en bij de latrine de put in zijn geheel op te metselen. Dit resultaat is mede te danken aan de 
goede samenwerking met de plaatselijke bevolking die hard meewerkte. 
 
In de periode na het vertrek heeft men hard doorgewerkt 
waardoor de klaslokalen eind november al in gebruik 
genomen konden worden. Op de foto hiernaast, genomen 
op 2 maart 2017, staat het eindresultaat.  
Het nieuwe meubilair werd in januari 2017 geleverd. Op 
de voorkant van deze rapportage staat een foto van een 
van de klaslokalen met daarin de geleverde 
schoolbanken. 
Door het samen bouwen, het kinderprogramma, sporten 
en de andere ontmoetingen was er veel interactie tussen 
de Nederlandse jongeren en de lokale bevolking. Er was 
wederzijdse erkenning en openheid. Sommige gewoonten 
(o.a. huwelijk) of de man-vrouw verhouding zijn best 
anders in Zambia. Dit kwam vooral naar voren tijdens de 
huisbezoeken.  Deze gaven stof tot nadenken en meer 
waardering voor hoe het in Nederland is. Op de foto 
wordt eendrachtig samengewerkt om het eten voor te 
bereiden.  
 

Samen met de leerkrachten, Luke, Alfred en Jackson, de 
hoofdmeester, werd het kinderprogramma gedaan. 
Philemon, de projectcoördinator, zei hierover: “Niet alle 
kinderen gaan naar school, sommige kinderen die normaal 
niet naar school gaan, kwamen nu wel bij het kinderwerk. Het 
kinderwerk is dus niet alleen belangrijk voor het moment zelf, 
maar kan ook blijven groeien als de groep weg is. Het helpt de 
kinderen weer naar school te gaan.”
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Resultaten 

 

 
 
Bij deze ‘community school’ is de vooruitgang groot. Begonnen als een school met 45 kinderen onder een 
afdakje staat er nu, binnen een periode van vier jaar, een ‘echte school met vier degelijke lokalen, kantoor 
voor de hoofdmeester en een lerarenkamer, zoals te zien is op de foto hierboven. De met dit project 
gerealiseerde klaslokalen staan achteraan.  
 
Ook de nieuw gebouwde latrines zijn belangrijk voor de 
situatie op school omdat de leerlingen hun behoeften niet 
meer in de omgeving hoeven doen.  
Dit type latrine (VIP = Ventilated Improved Pit latrine) wordt 
geventileerd en heeft een degelijke septic tank die vervuiling 
van het grondwater voorkomt.  
 
Tijdens het voortgangsbezoek op 2 maart bedroeg het aantal 
leerlingen op de basisschool 132 en het aantal aanmeldingen 
neemt toe. Dat zijn er inmiddels 146.  
Het aantal leerkrachten is van vier toegenomen tot zes 
doordat er twee jonge nog niet gekwalificeerde bij kwamen.  
De school heeft drie vrouwelijke- en drie manlijke 
leerkrachten Nu heeft elke klas een eigen leerkracht. 
Daarnaast kan er beter les gegeven worden omdat elk lokaal meubilair en een schoolbord heeft. Verder 
kreeg de school 90 lesboeken. 
 
Bij het vervolgbezoek op 2 maart 2017 is het project met de 
gemeenschap geëvalueerd. Een grote groep ouders en leiders 
uit de gemeenschap vertelden enthousiast over de effecten 
van het project: “we vertellen andere ouders hoe de school er nu 
bij staat en moedigen ze aan om hun kinderen naar school te 
sturen” zegt een van de moeders. “Dat er nu latrines zijn is ook 
erg belangrijk” vult de hoofdmeester, Mr. Jackson Phiri, aan.  
Ook hebben ze gezien hoe de Nederlandse jongeren 
samenwerkten en dat vrouwen hetzelfde werk kunnen doen 
als mannen.   
 
Hun zorg blijft de aanstelling van meer gekwalificeerde 
leerkrachten. Samen met partner CCAP spreken ze hiervoor 
het District Edcuation office aan. Immers de school voldoet 
nu aan de eisen die hiervoor gesteld worden.  
Updates van het project zijn ook te vinden op de website van World Servants met hulp van de link: 
worldservants.nl/projectarchief2016 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


