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In juni 2011 heeft Bram de Vente, bestuurslid van Zambridge Senanga een bezoek 

gebracht aan Senanga. Hij heeft de projecten bezocht en gesprekken gevoerd met 

de leden van het lokale Zambridge-bestuur en met overheidsinstanties.  

Hieronder volgt een verslag van de stand van zaken aan het begin van 2012.  

 

 
Maxanaedi Basic Community School 
  
Het aantal leerlingen bedraagt 251. Zij krijgen les in drie “”shifts””  
Zambridge draagt bij aan de dagelijkse maaltijd voor de leerlingen, aanschaf van 
leermaterialen en een vergoeding voor de vrijwillige medewerkers. 
De leerlingen komen allemaal uit kwetsbare gezinnen. 
Onder kwetsbare gezinnen worden families gerekend, die na het overlijden van vader (en 
vaak ook moeder) bij elkaar blijven. Grootouders (meestal de grootmoeder), oudere zussen 
(en ook broers) proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk de dagelijkse zorgen het hoofd 
te bieden. De  school biedt naast onderwiis ook voeding en regelmaat in het bestaan. Er 
wordt lesgegeven tot en met grade 6. 
. 
In het lesprogramma neemt het voorlichtings- en bewustwordingsprogramma over preventie 
HIV/AIDS een belangrijke plaats in. Deze school heeft al verschillende keren een wedstrijd 
gewonnen die plaatselijk werd georganiseerd (declamatie, dans en zang) waar het thema 
HIV/AIDS centraal stond. 
 
Het onderwijzend personeel bestaat uit 6 vrijwilligers. Inmiddels heeft de overheid een vaste 
beroepsleerkracht ter beschikking gesteld. Deze geeft zelf onderwijs en ondersteunt de 
vrijwillige leerkrachten. Er werken verder nog  2 koks en een watchman.  
 
De voortgang van de nieuwbouw is indrukwekkend. Een plaatselijke aannemer bouwt, de 
school koopt zelf de bouwmaterialen in. De prijzen van de bouwmaterialen zijn inmiddels 
hoger geworden zodat de bouwbegroting moest worden bijgesteld. De muren van het 
gebouw van drie leslokalen en twee kantoren zijn inmiddels tot aan het niveau van het dak 
klaar. Het lokale schoolbestuur is erin geslaagd om een forse bijdrage voor de bouw van de 
Zambiaanse overheid te krijgen. Daarnaast ontving men van een Zambiaanse organisatie 
voor  kinderen met een handicap bouwmaterialen. Zambridge heeft in Nederland fondsen 
gevonden om dit gebouw voor het grootste deel te bekostigen. 
 
Het Zambiaanse ministerie van onderwijs heeft ook nog 30 schoolbanken geschonken. In de 
toekomst zijn er meer nodig, maar dit is een mooi begin. 
 
Maxanaedi school heeft inmiddels een goed werkende watervoorziening in de vorm van een 
eigen  borehole. De Zambiaanse overheid heeft de constructie hiervan bekostigd op 
voorwaarde dat de lokale gemeenschap 10% van de kosten zelf zou opbrengen. Dat is 
gelukt. 
  
Wij zijn, met het lokale bestuur in Senanga zeer blij met deze geweldige resultaten. Het is 
duidelijk dat de lokale overheid ook vertrouwen in dit project heeft. Wat geweldig helpt is het 
feit dat een van onze Zambiaanse bestuursleden als lokaal bestuurder zeer goede 
betrekkingen met de overheid heeft.    
Op het moment krijgen de leerlingen nog les in het oude schoolgebouw dat van leem en 
houten palen is opgetrokken en waar nauwelijks meubilaair is. .  
 
De maismolen die werd geschonken door een Deense Vrijwilligersorganisatie zorgt voor 
eigen lokale inkomsten voor de school. 
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In juli kregen wij bericht van het overlijden op zeer hoge leeftijd van Mr.Maxwell Mututwa. Hij 
en zijn vrouw waren de drijvende krachten  achter deze school. Zij worden geëerd in de 
naam van de school (Max van Maxwell en An van Anna ).  De grond waarop de school is 
gebouwd is door hem geschonken.  
Gelukkig blijft de familie Mututwa betrokken bij de school. Een dochter van Mututwa volgt de 
beroepsopleiding voor leerkracht en zal in de nabije toekomst hier gaan lesgeven.   
  
Zambridge Senanga droeg in 2011in totaal  7100  euro  bij. 
 
 
Senanga Orphan Day Centre (SODC) 
  
Deze school is opgezet door een aantal weduwen die geen inkomsten hadden om het 
onderwijs voor hun kinderen te betalen. Onder het motto dat goed onderwijs kwetsbare en 
weeskinderen in staat stelt om op te groeien tot weerbare personen met 
verantwoordelijkheidsgevoel ging de school in 1998 van start. Naast  hun eigen kinderen 
waren ook weeskinderen welkom.  
Het schoolgebouw met 5 leslokalen  (steen met een golfplaten dak) is dringend aan 
onderhoud toe.  
 
Zambridge draagt bij aan de kosten van de maaltijden voor de scholieren. Naast onderwijs 
worden ook evenementen georganiseerd met als thema: bewustwording van het AIDS-
probleem. 
De school heeft inmiddels een eigen watervoorziening 
Aan  leermiddelen is gebrek. In een van de lokalen staan 10 computers,  maar die kunnen nu 
niet gebruikt worden. Geld voor een elektriciteitsaansluiting ontbreekt. .   
 
Het aantal leerlingen bedraagt 440. Onderwijs is mogelijk tot en met grade 9 (klas 3 van de 
middelbare school). Vanwege ruimtegebrek wordt er in de ochtend en in de middag in een 
ploegensysteem lesgegeven. Een klas bestaat uit 30 tot 40 kinderen. 
 
De school heeft 21 betaalde docenten. De 3 koks werken op vrijwillige basis. Het 
Zambiaanse Ministerie van Onderwijs  heeft een erkenning als officiële onderwijsinstelling 
afgegeven. Dat betekent dat het Ministerie de salariskosten van de leerkrachten betaalt.  
 
Zambridge droeg in 2011 in totaal 3000 euro bij aan de kosten van de maaltijden voor 
leerlingen en aan een bescheiden vergoeding voor de vrijwilligers.   
 
     
Home Based Care 
 
Dit thuiszorgprogramma bestaat sinds 1996. Het is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van 
de District Gezondheidsraad en de Katholieke Parochie in Senanga.  Zij werden 
geconfronteerd met een groeiend aantal AIDS-patiënten die thuis verzorgd moesten worden. 
Behalve daadwerkelijke zorg biedt men ook mentale ondersteuning, wijst men op het grote 
belang van consequent medicijnen innemen, verstrekt extra voeding ( hiervoor zijn criteria 
opgesteld)  en geeft gezondheidsvoorlichting.  
De regie is in handen van de District Gezondheidsraad die verantwoordelijk is voor het totale 
HIV/AIDS programma. Deze instantie  wordt ondersteund door het AIDS-
bestrijdingsprogramma van de Wereldgezondheidsraad. De regionale uitvoering wordt deels 
gedaan door  het gerenommeerde Amerikaanse Centre for Disease Control.   
Potentiële patiënten krijgen een AIDS-test aangeboden.   
 
In  het gebouw van Home Based Care , dat indertijd door de Nederlandse ambassade is 
gefinancierd, wordt dit programma aangeboden voor de mensen die daar naar toe kunnen 
komen. Mensen die dat niet kunnen worden tweemaal per maand thuis bezocht.  
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Het aantal patiënten dat deelneemt aan het programma in de directe omgeving van Senanga  
bedraagt  ongeveer 500. Men hoopt in de toekomst deze zorg uit te breiden naar meer zones 
van Senanga District.   
Men schat in dat 24.000 mensen in Senanga District (20% van de bevolking) seropositief 
zijn. In totaal krijgen 1500 mensen deze medicijnen. Er is dus nog een zeer lange weg te 
gaan om dit probleem onder de knie te krijgen.   
Bewustwording van het probleem en doorbreking van het taboe op AIDS is de belangrijkste 
pijler in de strijd tegen deze ziekte. 

 
Vrijjwilligers die een speciale opleiding hebben gekregen (10 counselors) bieden de zorg. Zij 
worden ondersteund door verpleegkundigen van het ziekenhuis. Daarnaast is een “”buddy”” 
–systeem met  32 buddies opgezet. Buddies zijn familieleden en vrienden. Naar 
Nederlandse begrippen: mantelzorgers. Voor transport van medewerkers kan in beperkte 
mate gebruikt worden gemaakt van de transportmiddelen van het ziekenhuis.   
Een aantal patiënten die AIDS-medicatie gebruiken zijn inmiddels ook vrijwilliger geworden. 
Zij zijn het levend bewijs van het nut van deze medicijnen. Men hoopt zo het aantal mensen 
dat deze medicijnen gebruikt te verhogen. Medicatie wordt maandelijks verstrekt. Er is 
meestal genoeg aanvoer van anti-virale middelen.  
 
Zambridge ondersteunde met 1900 euro de training van vrijwilligers en draagt een deel van 
de kosten van extra voeding voor de patiënten. 
 
 
Safe Motherhood Care / Maternity Waiting Home:  
.  
Deze voorziening is gefinancieerd met Nederlands geld (Papefonds en Wilde Ganzen na 
bemiddeling door Zambridge). 
Inmiddels is de exploitatie zelfvoorzienend en heeft het ziekenhuis dit gebouw voor 
verschillende doeleinden in gebruik. Zambridge levert geen financiële ondersteuning. 
Men kan  daar terecht voor moeder- en kindzorg,  voor HIV/AIDS-consultatie en - testen.  
Er vinden zwangerschapscontroles plaats en het fungeert als consultatiebureau voor 
kinderen. Hun groei wordt bijgehouden, zij krijgen er vaccinaties en hun  moeders krijgen 
adviezen over anticonceptie en AIDS-preventie.  
Na consultatie is de volgende stap vaak de HIV/AIDS test, die in hetzelfde gebouw plaats 
vindt (laagdrempelig). 
Seropositieve zwangere vrouwen krijgen in de laatste periode van de zwangerschap 
medicijnen om overdracht van het AIDS-virus naar het kind te voorkomen.  
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Inkomsten totaal: 27.809,42 euro 

1. Donaties: 15.230 euro 
2. Cordaid: 12.500 euro 
3. Rente: 79,42 euro 

 
Uitgaven totaal : 26.454,74 euro 

1. Nieuwbouw Maxanaedi-school: 13.500 euro 
2. Projecten: 12.000 euro 
3. Bankkosten: 954,74 euro  

 

  
 
Wij danken alle donateurs en Cordaid hartelijk voor hun bijdragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Nederlandse en het Zambiaanse bestuur 
 
Jan de Waard, voorzitter. 
 
 

Zambridge bestuur  
In Nederland. 
 

Functie Zambridge bestuur 
in Senanga 
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Voorzitter  

 

Secretaris 

Penningmeester  

Lid  

Lid  

Lid  

Lid  

 

Patrick Siyauya 

Patrick Kozi 

Rosemary M. Kalaluka 

Mike Mutti 

 

Sherry Mukelabayi 

 

Home Based Care Secretary 

Retired dentist 

Coordinator SODC 

Deputy Council Chair / Chair 

PTA Maxanaedi 

Vice-Chair van de HBC 

 
 
Meer gedetailleerde informatie en foto’s van de projecten zijn  te vinden op onze 
website:  

www.zambridgesenanga.org 
 
Contact: zambridge.senanga@planet.nl 
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