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Beste Vrienden van Makeni

 Het is tijd voor een nieuwe update, want  Makeni is bezig met nieuwe ontwikkelingen.
Maar eerst even over onszelf. We hadden aangekondigd dat we het traject van afbouwen
zouden inzetten. Dat hebben in passieve vorm gedaan, door meer afstand te nemen van
Makeni en af te wachten waar Makeni nog mee komt.
Het onverwachts overlijden van Andrew Mukuyamba in 2021, bracht iedereen in een nieuwe
positie. We hebben toen besloten om de nieuw ontstane situatie af te wachten. Dat betekent
in afwachting van een passende aanvraag wij het geld nog in kas houden.
We hebben intussen contact gehouden met Wenda, die voor langere tijd op Makeni verbleef,
maar nu weer terug is in Engeland.

Hoe is de situatie nu?

Mrs Prudence Mukuyamba die zich geroepen voelde om de taken van haar man over te
nemen, heeft  van het  MEC bestuur een vaste aanstelling gekregen nu eerst  voor  2  jaar.
Daarnaast  is  er  een  nieuw  schoolhoofd  aangesteld  en  een  algemene  manager  met  een
onderwijs achtergrond.
 Met  elkaar  hebben  ze  een  nieuw  plan  voor  Makeni  gemaakt  om  het  nog  meer  self-
supporting te laten zijn.
 Ze zijn bezig nog meer aansluiting te vinden bij de noden die nu ontstaan zijn in Zambia. De
werkeloosheid is nog steeds heel groot, het is moeilijk een baan te vinden ook al ben je goed
opgeleid. Je hebt contacten, extra papieren en geld nodig om je sollicitatie in behandeling te
laten nemen.

 Het weeshuis bestaat niet meer in zijn oude vorm. Er wonen nu nog 14 kinderen in het
gezinshuis. Welke geleid wordt door 2 vaste ‘ouders’. Zij leven in gezinsvorm met elkaar. De
kinderen gaan natuurlijk  op het  centrum naar  school.  In  de vakanties  gaan ze  naar  hun
familie. Het onderwijs op het centrum wordt door ongeveer 400 leerlingen bezocht. Het blijft
altijd de vraag hoeveel  van hen het schoolgeld betalen.  De schoolbus  is  een belangrijke
factor om leerlingen te krijgen. Makeni hoopt ooit een tweede bus te kopen, zodat ze nog
meer leerlingen kunnen krijgen. Door de hoogte van het school-bus geld is Makeni niet meer
bezig met de onderklasse waarvoor zij oorspronkelijk opgericht is. Een dilemma, want als zij
dit schoolgeld niet zouden krijgen, zouden ze niet kunnen bestaan. Er bestaan geen subsidies
is Zambia. 

Nieuwe initiatieven:

 * Er zijn 100 bananenplanten  op het centrum geplant om hiervan de opbrengst te verkopen.
Iedereen heeft hieraan mee geholpen. 
*  Zij  willen  een  visvijver  aanleggen,  zodat  ze  vanuit  deze  kwekerij  tilapia  kunnen  gaan
verkopen. Hiervoor moeten forse investeringen gedaan worden. De vijver bouwen kost al
€13.000. Het water moet ter plekke opgepompt worden. Dit project vraagt  specialistische



kennis welke Makeni zelf niet in huis heeft. Ondanks dat zijn zij optimistisch en hopen met de
verkoop van vis bij te dragen tot een gezonder eet patroon en nieuwe inkomsten.
 * Voor het onderwijs hebben ze een samenwerking gezocht met een andere instelling. Zij
willen  naast  hun  reguliere  aanbod  van  kleuter-  middelbare  onderwijs  nu  ook  korte
opleidingen in houtbewerking, landbouw en elektronica van 3 en 6 maanden gaan geven. Zij
geven dit praktijkonderwijs niet alleen om meer vaardigheden te ontwikkelen maar met het
doel dat de studenten later een eigen bedrijfje kunnen starten.
Door korte cursussen te geven maken zij het meer toegankelijk voor iedereen. Binnen het
reguliere middelbare onderwijs wordt nu ook al praktijk onderwijs gegeven. Dit staat in het
curriculum vanuit het ministerie. Zoals jullie weten zijn de lokalen beschikbaar.
Verder zou Prudence heel graag een “Pabo” opleiding starten. Maar of dit plan ooit haalbaar
is moet de tijd leren.
* Verder is MEC nog steeds verantwoordelijk voor 3 dorpen. De landmarkering die nodig is
om het eigendomsrecht te krijgen voor haar bewoners is nog steeds niet rond. Een zeer traag
proces dat al jaren duurt.

 De vraag ligt er wat kunnen en willen we nog bijdrage. Voorheen betaalden we de opleiding
van de kinderen in het weeshuis. Maar er zijn nog maar 14 kinderen. De ouderen zijn op 1 na
afgestudeerd.  De Belgische dames hebben voor het komend jaar hun onderwijs geld veilig
gesteld.
Zodra we meer duidelijk  hebben over welk onderdeel  van hun plannen aansluit  bij  onze
doelen, kunnen we hen financieel gaan steunen.

Via de website zullen we jullie verder op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
Het bestuur van heeft besloten om in ieder geval nog 1 of 2 jaar door te gaan afhankelijk van
de taken die van ons verwacht worden.

Vriendelijke groeten namens het bestuur, Truus Veldkamp


