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Nog geen elektriciteit in Isoka

Stichting Lang leve het
Zambiaanse kind

In Isoka genieten de leerlingen en docenten nog elke dag van
het nieuwe schoolgebouw. Er hoeft geen rekening meer
gehouden te worden met andere activiteiten waarvoor hun
gebouw nodig kan zijn. Er is ruimte genoeg voor alle kinderen.
De docenten hebben een goed bureau en het schoolbord is
goed te beschrijven.
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Het enige wat nog ontbreekt is elektriciteit. In Zambia is de
elektriciteitsvoorziening in handen van ZESCO. De overheid
van Zambia is de enige aandeelhouder. Er zijn gesprekken
gaande tussen de overheid en ZESCO om de tarieven voor
aansluiting op het elektriciteitsnet te verhogen en dat kan
een reden zijn waarom de aansluiting zo lang op zich laat
wachten. Uiteindelijk is begin oktober iemand van ZESCO
komen kijken hoeveel palen er gezet moeten worden om de
school op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Misschien kan
het nog voor het oude tarief gedaan worden. De school wacht
nu op de prijsopgave. We hopen dat op korte termijn ook de
computer en printer gebruikt kunnen worden en dat het licht
aan kan als het nodig is.

Schoolvakantie
8 augustus was de laatste dag voor een maand vakantie. Er
wordt dan altijd een klein feestje gegeven. Voor alle kinderen
is er te eten en te drinken. Op onderstaande foto zijn alle
kinderen van de school in één van de lokalen bij elkaar om
gezamenlijk het feestje te vieren.

Mais en bonen
De schoolleiding heeft het plan bedacht om met de kinderen bij de school een veld te gaan
ontginnen om mais en bonen te verbouwen. De opbrengst zal gebruikt worden om de kinderen op
school regelmatig een maaltijd voor te zetten. De kinderen die op school komen, komen uit
kwetsbare gezinnen. Niet alle kinderen eten ontbijt voor ze naar school komen. Met dit project
leren de kinderen hoe ze mais en bonen moeten verbouwen, en krijgen ze als het goed gaat
regelmatig een voedzame maaltijd op school. Het regenseizoen begint meestal eind november, dus
dan kan het veld klaargemaakt worden om de mais en bonen te zaaien.

Ook een waterpomp in Chinsali
Het transit home in Chisali heeft al langere tijd problemen met
de watervoorziening. In het verleden hebben ze met geld van
onze stichting bij het huis een watertank laten zetten. In die
tank kan het water opgeslagen worden, zodat er reserve is
voor de perioden dat er geen water uit de kraan komt. Echter
deze tank kan alleen gevuld worden als er water uit de kraan
komt en de waterdruk voldoende is. Dat was echter de laatste
tijd nog zelden het geval. Omdat het water in de rivieren laag
staat, is het water dat door de
gemeentelijke watervoorziening
naar de huizen geleid wordt, op
rantsoen. Binnen de gemeente
krijgt de ene wijk begin van de
dag een aantal uren water en
later op de dag of ‘s avonds een
andere wijk. Echter de waterdruk blijft erg laag.
Door een speciale donatie die de stichting kreeg van de
Oecumenische kerkgroep in Eersel en een beetje van onze eigen
reserves is nu bij het transit home een pomp geplaatst die grondwater
naar de tank kan pompen.

Begin augustus kwam de boormachine om op het terrein naar
water te boren. De verwachting was dat op 50 meter water
gevonden zou worden; er moest echter tot 65 meter geboord
worden. De pomp werd begin september geplaatst. Met de
pomp wordt het water uit de grond naar de tank gepompt. Het
water loopt vanuit de tank door middel van de zwaartekracht
naar de leidingen in het huis. De verzorgsters zijn heel blij dat er
nu altijd water beschikbaar is in het huis.

De kinderen in het transit home
Van Presencia in Chinsali kregen we een klein verslagje over elk
kind dat in het huis verblijft.
Moses, 4 jaar en 3 maanden oud is het oudste kind van de groep. Hij is goed gezond, heeft goede
eetlust en eet alles wat je hem voorzet. Hij gaat naar school en doet het daar goed. Zijn sociale
interactie met andere kinderen is verbeterd sinds hij naar school gaat. Hij is minder verlegen. Zijn
moeder komt regelmatig op bezoek en hij zal op korte termijn bij zijn moeder gaan wonen.
Hellen is 3 jaar en 4 maanden. Het is een lief en behulpzaam
meisje. Ze probeert de kleinere kinderen te helpen. Ze lacht nu
meer dan voorheen. Haar vader kwam voor de tweede keer bij
haar op bezoek deze maand en hij is er klaar voor om haar in huis
te nemen.
Mary is 3 jaar en 1 maand oud. Ook zij is goed gezond en heeft een
gezonde eetlust. Ze kan goed duidelijk maken als ze iets nodig
heeft of iets wil. Ook kun je haar kleine opdrachtjes geven in het
huis en die voert ze dan uit. Ze is sinds kort op proef bij haar
familie op het platteland. Als het goed gaat, kan ze daar blijven.
Mweshi is 3 jaar, heeft ook een goede eetlust en is goed gezond.
Ze is een praatgraag en alert meisje dat graag overal bij wil zijn en
in de aandacht wil staan. Op 27 juli is haar familie haar op komen
Hellen en Presencia
halen. Ze woont nu bij haar tante.
Eunice, 3 jaar en 3 maanden oud, is een blij meisje. Ze is gezond en
lacht bijna altijd. Ze is heel lief voor de andere kinderen. In het
begin dat ze in het huis was, was dat anders en had ze vaak ruzie
met de andere kinderen. Ze is een beetje verlegen als er mensen
komen die ze niet kent. Ze heeft geen familie die haar komt
opzoeken.
Ook met Esther, die 1 jaar en 10 maanden oud is, gaat het goed. Ze
eet alles wat je haar voorzet en ze speelt graag met de andere
kinderen. Ze houdt er niet van om stil te zitten. Nu ze zo goed kan
lopen, rent ze de hele dag door het huis. Er komt geen familie van
haar op bezoek.
Ruben is even oud als Esther. Hij krijgt nog een beetje voedzame
melk gemaakt van melkpoeder, en daarnaast begint hij ook het
gewone voedsel te eten. Zijn familie komt regelmatig op bezoek.
Saviour is 1 jaar en 7 maanden. Hij groeit goed en is gezond. Naast
de melk gemaakt van babymelkpoeder eet hij gewoon eten dat
Mary Chileshe
goed geprakt is. Hij is altijd blij en vrolijk. Hij verwelkomt iedereen

die in de buurt komt. Hij houdt er van opgetild te worden en op
schoot van de verzorgsters te zitten. De familie komt zelden op
bezoek.
Mailess is 2 jaar en 7 maanden. Ze is gezond, vrolijk en
vriendelijk voor iedereen. Er is geen familie van haar op bezoek
geweest.
Gershom van 1 jaar en 3 maanden groeit goed en begint naast
de melk ook ander voedsel te proberen. Hoewel hij graag met de
andere kinderen speelt, heeft hij ook regelmatig ruzie met de
andere kinderen. Hij beweegt zich voort op zijn buik en komt dan
aardig snel vooruit.
De andere Mary is 1 jaar en 1 maand. Zij kwam vorig jaar
ondervoed in het huis aan, maar is nu goed gezond. Ook zij
beweegt op haar buik over de grond. Haar grootmoeder komt
regelmatig bij haar op bezoek.
Lucky die 1 jaar en 1 maand is, en vanaf de dag na zijn geboorte Mailess
in het huis verblijft, is altijd blij en vrolijk, vooral als er
iemand tegen hem praat. Hij begint zich voort te
bewegen op zijn buik. De familie komt regelmatig op
bezoek en brengt dan kleine kadootjes voor hem mee.
Ook Presencia die nu 1 jaar is, is gezond en meestal
vrolijk. Haar familie komt regelmatig op bezoek.
Mark, die april dit jaar, direct na zijn geboorte, in het
huis is opgenomen, maakt het ook goed. Het is een
vrolijk mannetje. Zijn familie komt vaak langs.
Lucy is helaas weer terug in het huis. Zij was in
oktober 2021 door maatschappelijk werk naar het
transit home gebracht, omdat haar moeder haar
achtergelaten had op de markt. Ze was toen ongeveer
3 jaar oud. Al snel kon ze geplaatst worden bij een
Zambiaanse vrouw die haar als pleegkind in huis wilde
nemen en als het goed ging haar wilde adopteren.
Echter deze vrouw is augustus jongstleden overleden.
Lucy is door maatschappelijk werk in augustus teruggebracht naar het transit home. Ze gaat naar
school in de buurt. Helaas is er niets bekend over haar familie en moet er nu weer gekeken
worden waar zij een fijn
thuis kan krijgen.

Over het algemeen kunnen
de kinderen het goed met
elkaar vinden en spelen ze
graag met elkaar binnen of
op de mooie schommel
buiten, waar vrijwilligster
Veronica niet moe wordt ze
te duwen.

