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Beste Vrienden van Makeni,
Het is alweer een jaar terug dat we het laatste nieuws met jullie deelden.
Beginnend bij de meest actuele stand van zaken: de Corona.
Het aantal besmettingen loopt in Zambia steeds verder op tot momenteel zo’n
6.400. De maatregelen zijn ook van invloed op het centrum. De school is
gedeeltelijk gesloten. Dat betekent dat de examenklassen parttime les hebben,
de leerlingen komen 2 maal per week naar school. De andere klassen krijgen
huiswerk mee. Dit moeten ze ophalen bij school, want zoals we weten zijn er
maar zeer weinig mensen die een computer hebben. Als alle leerlingen zouden
participeren en betalen dan heeft Makeni ongeveer 250 leerlingen.
Net als in Nederland houdt lang niet iedereen zich aan de afspraken en
verdwijnen er kinderen uit zicht. De kinderen die in het weeshuis wonen krijgen
bijles van de aunties. Acht van hen krijgen fulltime les.
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De leerkrachten komen zoveel mogelijk naar school en krijgen tot op heden
betaald. Voor Makeni is dit alles behoorlijk moeilijk, ze ontvangen minder
schoolgeld doordat ouders het niet kunnen betalen en omdat er minder tot
geen lesgegeven wordt.
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Francis heeft zijn studie afgerond en gaat nu aan het werk als medisch analist.
Van verpleegkunde, hebben we nog geen studie- resultaten ontvangen.
Het Computer lokaal draait weer en is helemaal gerenoveerd na de brand. Wij
hebben dit financieel kunnen steunen. Het feit dat er constant een tekort is aan
energie is een doorlopend zorgpunt. Makeni heeft van de Vlijtige Liesjes een
generator gekregen, die dit probleem gedeeltelijk oplost.
Het is Makeni gelukt om de jaarcijfers van 2019 klaar te krijgen. Deze cijfers
bevestigen onze zorgen. Makeni genereert te weinig inkomsten en heeft een te
zware lastenpost welke mede veroorzaakt wordt door teveel (36x!) personeel.
Positief is het feit dat Makeni nu examencentrum is waar andere scholen
gebruik van maken en dientengevolge inkomsten garanderen. Andrew heeft
naast zijn bisschopsfunctie de totale leiding van Makeni en onderhoudt de
contacten met ons. Een zorgpunt blijft de professionaliteit, efficiëntie en de
commerciële structuur die een organisatie als Makeni nodig heeft. Wenda Dil,
de mede-oprichter en ziel van Makeni, gaat gedeeltelijk Makeni verlaten. Zij
blijft wel in het bestuur van Makeni. Zij zal haar tijd verdelen tussen Zambia en
Engeland.
De relatie met de dorpen is niet gewijzigd. Kawelwe, Chisamba en Mwomboshi
zijn nog steeds niet zelfstandig. Mwomboshi is nog steeds bezig met het
opzetten van de kliniek.
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Kliniek in Mwomboshi

Deze is nu gebouwd met hulp van omliggende dorpsbewoners en de Japanse
ambassade. Echter, door de Corona stagneert alles. Wij dachten hen te moeten
helpen met het financieren van het dak, deuren etc, maar dat blijkt niet nodig.
Er ligt nu een aanvraag voor zonnecollectoren en watervoorziening. In principe
hebben we een toezegging gedaan voor het eerste. Er staat zo’n 5000 euro
hiervoor op onze begroting. We wachten nog steeds op een uitgewerkt plan.
Een van onze vrijwilligers, Huib van Zessen, een specialist op dat gebied werkt
samen ons bestuurslid Geert Klaassen aan dit project. Het huis voor de
verpleegkundige is klaar. We hopen dat dit jaar de kliniek kan gaan werken!!!!

Vrienden van Makeni: Stand van zaken.
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief aankondigden staan we steeds meer op
een afstand van Makeni. Als we informatie vragen krijgen we die nu altijd via
Andrew. Hij heeft ons verzocht of we bij kunnen dragen aan een nieuwe
kopieermachine en een bijdrage voor de accountantskosten 2019. Hiervoor
hebben we geld over kunnen maken.

De kopieermachine is reeds volop in gebruik
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Ook het schoolgeld voor alle weeskinderen is betaald. Er zijn nu geen
studerende jongeren meer. Wij zullen de komende jaren nog het schoolgeld van
de weeskinderen kunnen betalen door de trouwe bijdrage van onze donoren.
Als we kijken naar de kinderen die examen hebben gedaan voor grade 12,
zouden er 4 jongeren door moeten gaan studeren als ze dat zouden kunnen of
willen.
Omdat we werken aan het afronden van onze bemoeienissen met Makeni
zouden we een studie van 2/3 jaar met studiekosten van een paar duizend euro
niet kunnen garanderen. We moeten Makeni helaas laten weten dat dit niet
meer mogelijk is. Droevig is het feit dat een van onze trouwe donoren van het
studiegeld door ziekte is geveld, zijn betrokkenheid bij de kinderen is groot.
Nogmaals heel erg veel dank. Het is bijzonder dat er nu donoren zijn die
specifiek geld geven voor de kliniek in Mwomboshi.
Onze dank ook aan alle donoren.
Zoals we er nu instaan gaan we als bestuur door tot eind 2021. Maar mochten
we kansen zien om toch nog een wensen in vervulling te laten gaan, dan zullen
we het niet laten. Of mochten er ontwikkelingen zijn die ons tot een andere
visie brengen, dan laten we dat natuurlijk weten.
Op de website staat ons jaar- en financieel verslag van 2019.
Vriendelijke groeten namens het bestuur,
Truus Veldkamp
Vrienden van Makeni

