
Nieuwsbrief: Vrienden van Makeni
het laatste nieuws uit Makeni november 2016
Tijd om weer eens bij te praten via deze nieuwsbrief.
In januari van dit jaar heeft het bestuur van Makeni besloten om al het volwassenen-onderwijs te 
stoppen. Dit in navolging van het advies gegeven door de Nederlandse consultant Martijn Bazen. 
Makeni heeft in goed overleg met de verschillende leerkrachten dit proces in mei van dit jaar 
kunnen voltooien. Alleen het computeronderwijs is nog beschikbaar voor volwassenen. Sommige 
leerkrachten zijn herplaatst, anderen zijn naar elders vertrokken. In Zambia zijn strikte afspraken 
over het afvloeien van personeel. Het totale personeelsbestand staat nu 41.

De pre-,lager- en middelbaar onderwijs is nu de hoofdactiviteit van Makeni. Het doel is een 
excellente school te creëren. Het aantal leerlingen is iets toegenomen, het doel is om meer 
leerlingen te laten genieten van kwaliteits- onderwijs. Wel heeft Makeni gekozen om naast cognitief
onderwijs ook praktijkonderwijs te geven. Dat is mogelijk omdat alle faciliteiten op het terrein 
aanwezig zijn. Dit kan gegeven worden vanaf grade 7. 
Het computeronderwijs is een sterk punt, immers, het goed geoutilleerde computerlokaal maakt het 
mogelijk dat alle leerlingen op een computer kunnen werken en niet zo als elders met zijn drieën of 
meer op een computer.
Deze maand zijn voor het eerst examens van grade 9 afgenomen op het centrum. Dit is mogelijk 
omdat Makeni een extra practicumlokaal beschikbaar heeft.

Zoals bekend was Makeni bezig met het bouwen van praktijklokalen en toiletten; projecten die in 
2014 gestart zijn. Omdat Makeni er voor gekozen heeft de bouw gedeeltelijk zelf uit te voeren heeft
het geheel veel langer geduurd dan de bedoeling was. De Vrienden hebben deze projecten 
gefinancierd. Nu zijn ze zover dat zij de licentie aan kunnen vragen om op eigen locatie middelbare 
school eindexamens af te kunnen nemen. Dus een gecertificeerde school. Dat geeft hen de 
mogelijkheid om andere scholen te ontvangen voor het doen van examens. 
In deze maand zijn alle examens van start gegaan. Dit jaar zullen 5 leerlingen uit het weeshuis 
hieraan deelnemen.

Makeni is al lange tijd bezig met het aantrekken van een goed schoolhoofd, hetgeen  niet zo 
makkelijk blijkt te zijn. 
Een advertentie in Nederland heeft wel goede kandidaten opgeleverd, maar Makeni heeft nog geen 
definitieve keus gemaakt.Ze lijken er uiteindelijk geen raad mee te weten.
Het weeshuis bestaat momenteel uit 25 kinderen. Het is geweldig je te realiseren dat alle kinderen 
deelnemen aan het onderwijs t/m grade 12 en dat dit gefinancierd wordt door de Vrienden uit 
Nederland en Vlaanderen.

Inmiddels hebben al zo’n 10 kinderen deel genomen hebben aan ons vervolgstudie  programma 
voor jongeren uit het weeshuis. 7 kinderen hebben inmiddels hun opleiding voltooid. James 
biomedische wetenschap en hij is net geslaagd. 
Gift, David en Patrick hebben automechanica gedaan en zijn geslaagd. Gloria is  januari 2016 
gestart voor opleiding tot onderwijzeres. Ester Chisenga staat op de lijst voor verpleegkunde. 
Jammer genoeg hebben we nog niets vernomen over Moffat en Francis. Zij hebben wel al gewerkt 
op Makeni om te laten zien dat ze gemotiveerd zijn en in aanmerking willen komen voor verdere 
studie.
Chipo Phiri is voor de 2de keer gestart met een opleiding, maar het gaat haar niet lukken om deze af 
te ronden. Wij stoppen met betalen voor haar.
Zoals ik al vermeldde doen er nu 5 jongeren examens voor grade 12. Naomi, Chipo Soko, Grace, 



Jane Mayando. Als het hen lukt om te slagen en een studieplaats te vinden, zal dat een groot beroep 
doen op alle Vrienden. De gemiddelde studie voor hen kost 300 en 800 euro per jaar.
Veel vrijwilligers zullen al deze kinderen kennen omdat zij als eersten en op zeer jonge leeftijd in 
het weeshuis kwamen wonen.

Home base care bestaat nog dankzij de donoren via Henri, Tieneke en hun Pearl Foundation. Mrs 
Oreta is hiervoor verantwoordelijk; zij combineert dit nu met haar werk in het weeshuis. De taken 
voor HIV-aids en familyplanning is overgenomen door de gouvernementskliniek die op het terrein 
van Makeni staat.

Joe Silwenga is druk bezig met het zelfstandig maken van de laatste 2/ 3 dorpen.
Contracten met de bewoners moeten afgesloten worden en de verantwoordelijkheid van het 
dorpscomité moet in de toekomst goed geregeld zijn met de overheid.
Aangezien het settlers programma op Makeni is gestopt, geeft het de mogelijkheid de resterende 
grond te verkopen. Een deel van de grond is geschonken als uitkering aan werknemers die geen 
werk meer hebben op het centrum. 
Voor Mwomboshi staat nog steeds een kliniek in de planning maar dit jaar zijn  geen verdere 
stappen gezet. 
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!!

Leuk is het enthousiasme bij leerlingen op het moment dat de uitwisseling met de Haagse leerlingen
actueel is. Afspraken over het onderhouden van mail-contact, waar praat je over en wat kun je van 
elkaar leren, zijn hierin belangrijke onderwerpen. Ook de leerkrachten gaan zich opnieuw inspannen
om contact te leggen.

Opnieuw staan er spullen in de container. Tafels, stoelen, kasten en leermateriaal voor de lagere en 
middelbareschool. Handwerk materiaal en materialen voor het prakticum. Jammer genoeg heeft het 
erg lang geduurd voor de container vertrok. Maar we weten nu dat in Januari de spullen in de 
klassen staan.
Makeni heeft haar eerste jaar van reorganisatie geleid door Andrew Mukuyamba en  Joe Silwenga 
achter de rug. Dit tweede jaar zal er hard gewerkt moeten worden om de gestelde doelen te halen. 
Maar de wil is er zowel in Nederland als in Zambia.

Wij zullen ons het komende jaar met onze (financiële) activiteiten richten op de school en het 
weeshuis. 
Zoals het zich nu aan laat zien gaan er het komende jaar weer veel vrijwilligers naar Makeni. 
-Hun taken zullen zijn:
-coachen van de staf in het kader van de transitie. 
-Werken met de kinderen in het weeshuis. 
-Het delen van ervaring van leerkrachten uit Nederland met die van Makeni.
-Helpen bij het praktijkonderwijs.
-En natuurlijk gaan vrijwilligers verder met hun samenwerking met de dorpsbewoners. Hoe gaat het
met de pompen en wat hebben de bewoners waar gemaakt in het kader van de gemaakte afspraken. 

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

Truus Veldkamp  



 


