
Nieuwsbrief: Vrienden van Makeni 
het laatste nieuws uit Makeni november 2015 
Lang voor ons vertrek naar Zambia is er overleg geweest met verschillende donoren en het bestuur 
over de doel van onze reis naar Makeni. Dit keer hadden we een speciaal doel, mede doordat 
Martijn Bazen ons vergezelde. Zijn taak zou het zijn om de boekhouding op orde te brengen  en de 
organisatie financieel door te lichten. Hierover hebben we vooraf afspraken gemaakt met Makeni. 
Onze taak zou zijn vanuit de Vrienden meedenken over een meer doelmatige organisatie. 
 
Het werd zoals altijd een bijzondere tijd voor iedereen. 
Onze verwondering begon al onderweg vanaf het vliegveld naar Makeni, de enorme toename van 
het verkeer, nieuwe bedrijven en grote shoppingmalls. Hoe verhoudt zich dit tot Makeni zoals als 
wij het  kennen? 
  
De afstemmingsgesprekken over het uiteindelijke doelen konden alleen maar ter plekke gemaakt 
worden. Gelukkig kwamen we voor iedereen op het goede moment. 
Einde van het schooljaar, examens voor grade 7, 9, 12. met daardoor het zicht op het aantal 
leerlingen die dit jaar de eindstreep hebben gehaald op Makeni. De resultaten zijn goed, maar het 
leerlingenaantal loopt ieder jaar terug. Het schoolgeld op Makeni is erg hoog en verhoudt zich niet 
tot de kwaliteit. Het verloop bij de leerkrachten is ieder jaar groot. Makeni hoopt volgend jaar zelf 
eindexamens te kunnen afnemen, als de bouw van twee extra practicumlokalen klaar is. Deze zijn 
essentieel om de hiervoor benodigde licentie te krijgen.. Een gecertificeerde school is er niet in de 
directe omgeving. Maar de concurrentie voor het basisonderwijs is groot. 
 
De bouw van de practicumlokalen vordert 
langzaam, evenals de bouw van de toiletten. 
Beiden gefinancierd (de beide lokalen voor 
50%) door de Vrienden van Makeni.  
Toch wil Makeni zich profileren als een 
school met uitstekend onderwijs. Alle reden 
om zich dit jaar op betere salarissen te richten 
en een ervaren schoolhoofd te gaan zoeken. 
Discipline voor iedereen is een noodzaak om 
werkelijk een “excellente school” te worden.  
 

 
De vraag is nu hoe je het geld bij elkaar krijgt om 
dit tot stand te brengen. Martijn kon hierop het 
antwoord vinden in de boeken.  
Het volwassenenonderwijs voorziet niet meer in 
een behoefte, zo blijkt, en de leerkrachten 
hiervoor zijn in verhouding veel te duur. Advies 
was dan ook om dit komend jaar geen studenten 
meer aan te nemen zo die zich nog zouden 
aanmelden. De homecare opleiding loopt 

september af. electronica is al gestopt en houtbewerking moet worden beëindigd, evenals de 
agrarische opleiding.  
De computerlessen voor eigen leerlingen moet veel meer aandacht krijgen; leerlingen van buiten 

 

 

 



mogen dat niet in de weg staan. Het computerlokaal ziet er perfect uit, maar de dagelijkse powercut 
van zo'n 7 uur, maakt het leven er niet eenvoudiger op. 
 
Kort geleden is er op het centrum varkenspest uitgebroken, alle 105 varkens zijn vernietigd. De 
conclusie na jaren varkensteelt is bovendien dat het een niet lonende activiteit is. Niet meer 
opstarten dus. Makeni had nu alleen nog 300 kippen, waarvan nu een groot deel verkocht is. 
Voor het agrarisch onderwijs was al het besluit genomen dit jaar geen mensen meer te settelen, 
want er is momenteel geen grond beschikbaar. Makeni is bezig op termijn  het land over te dragen 
aan de bewoners. Dit gebeurt via landmetingen en de overheid wil hier belasting op heffen. Dat 
vraagt veel tijd van staf en bewoners. Een logische stap is dan te kijken op welke termijn de laatste 
3 dorpen zelfstandig kunnen worden. Tijdens ons verblijf hebben we iets bij kunnen dragen door 
onderdelen van pompen te doneren, maar het was te heet om deze meteen aan te sluiten. De 
bewoners hebben toegezegd mais i.p.v. geld te geven als bijdrage voor water, zodat ze t.z.t. zelf 
onderdelen voor pompen kunnen  kopen.  
Hun wens om een geiten-projectje te starten was haalbaar; we hebben direct geld beschikbaar  
gesteld. 
Ook konden we dankzij donaties, schoolmateriaal en kleding voor de allerarmsten achter laten. De 
al eerder gedoneerde gereedschapskisten door ”Friesland” voor de pompen, konden aangevuld 
worden.  

 
 
Het plan om een kliniek te bouwen in Mwomboshi dateert al vanaf 2005. Dankzij een gesprek met 
het districts-gouvernement kregen we een akkoord, maar zoals altijd moet eerst de kale kliniek en 
een woonhuis gebouwd worden, daarna neemt de overheid het over en zorgt voor de inrichting en 
personeel. Voor de bewoners en omliggende dorpen 
zou dit zeer welkom zijn, 8 uur lopen naar de 
dichtstbijzijnde hulppost, is wel erg ver. We gunnen 
de bewoners hun kliniek, maar ze hebben veel geld 
nodig om dit te realiseren. De mensen zelf hebben 
inmiddels 3000 stenen gebakken. Wij als Vrienden 
kunnen hier wat in bijdragen, maar er zijn veel meer 
donoren nodig!!  
  



 
 
Het weeshuis ziet er goed uit, voor het regenseizoen is men begonnen looppadden aan te leggen 
naar de slaapvertrekken. De 7 nieuwe kinderen hadden dringend kleding nodig, die konden we hen 
geven, evenals  slippers voor iedereen. Ook de andere kinderen konden we blij maken met extra 
kleding. Met dank aan onze donoren.  
 

 
 
De meegenomen schoenen, riemen, sjaals, 
overhemden en onderkleding vonden gretig 
aftrek bij iedereen.  
Kleding voor baby's en de allerkleinste vonden 
hun weg op het centrum en in de dorpen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alle kinderen in het weeshuis hebben onderwijs op het centrum,  gefinancierd door onze donoren en 
de Vlijtige Liesjes.  
Het aantal dat na grade12 door wil studeren wordt steeds groter. Makeni vindt dat iedereen die kans 
moet krijgen. Voor ons als financier van dit project is het een zorgpunt. Kunnen we dit op den duur 
volhouden? Studiekosten zijn minimaal 700 euro per jaar en de studieduur ten minste 2 jaar. Dit 
jaar gaat het ook weer om minstens 5 kinderen! Afgezien van het inschrijfgeld zijn universitaire 
studies overigens geheel voor rekening van de overheid! Andere studies moeten zelf gefinancierd 
worden. 

 
Shirts van Klein Zwitserland, in Den Haag 
werden meteen gebruikt voor het 
schooltoernooi. 
Veel spel- en educatief materiaal is verspreid 
over de school. In de algemene store-room 
vonden we nog voldoende materiaal voor 
practicumlessen en het schoolexamen 
scheikunde. Iedereen was verrast dat dit er 
nog was. Men heeft soms geen idee wat er 
''In huis” is! 
 
 
 

Een heel bijzondere gebeurtenis was de inwijding van Andrew Mukuyamba als bisschop van de 
Çontinuing Anglican Communion in Zambia. Hiervoor kwamen bisschoppen uit Canada, Amerika 
en Zuid Afrika. Een prachtig feest met zeker 800 gasten. Het kerkkoor van kinderen uit het 
weeshuis in hun nieuwe jurken klonk fantastisch, evenals de andere koren. Het was een 
indrukwekkende bijeenkomst, met een lunch voor 100 gasten in de tuin van Wenda.  

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
De bisschop Michael Gill uit Zuid Afrika, bleek rector 
te zijn op scholen die opnieuw opgebouwd moesten 
worden. Hij heeft Makeni stevig geadviseerd om orde 
op zaken te stellen en uitsluitend te focussen op de 
school en het weeshuis. Zijn aanbod is om in het 
bestuur plaats te nemen. 
 
Leuk was het enthousiasme te zien bij leerlingen op het 
moment dat we de uitwisseling met de Haagse 

leerlingen opnieuw leven in bliezen. Afspraken over het onderhouden van mail-contact, waar praat 
je over en wat kun je van elkaar leren, waren hierin belangrijke onderwerpen. Ook de leerkrachten 
gaan zich opnieuw inspannen om contact te leggen. 
 
Zaken als home base care en family-planning zijn wel ter sprake gekomen, maar Makeni heeft 
hierover nog geen duidelijk standpunt ingenomen.  
 
Makeni  en wij denken dat zij 2 jaar de tijd nodig hebben om deze omslag te maken. 
Voor Makeni en voor ons breekt een spannende tijd aan. Eerst iedereen achter deze plannen krijgen 
en dan gaan realiseren; dat zal in eerste instantie veel menselijke en financiële pijn doen.  
We wensen hen daarin heel veel wijsheid toe. Wij en andere betrokkenen willen MEC van harte 
steunen waar dat mogelijk is, wetende dat zij straks als sterke organisatie kunnen participeren in het 
moderne Zambia. 
We kijken met respect en dankbaarheid terug op ons verblijf.  
 
Truus en Jan Veldkamp 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 


