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Inleiding
Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van
Makeni.
In dit jaarverslag beschrijven we de projecten en de activiteiten die wij voor Makeni hebben
ondersteund of uitgevoerd. Het jaar 2020 is het jaar waarin Makeni op zijn eigen wijze is
verder gegaan. De Vrienden van Makeni hebben dit jaar uitsluitend functioneel contact
gehad. We hebben bewust gekozen voor geen sturing vanuit Nederland, passend bij een
Makeni dat commerciëler moest gaan werken.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Makeni.
Truus Veldkamp
Voorzitter
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1.

Oprichting, doelstelling en missie

De stichting Vrienden van Makeni bestaat officieel sinds 24 februari 2006. Hierna spreken we
over de Vrienden als we (het bestuur van) de stichting bedoelen.
De Vrienden hebben tot doel de mensen in Zambia in het algemeen en de mensen van
Makeni Ecumenical Centre (Makeni) in het bijzonder te ondersteunen bij het verbeteren van
de kwaliteit van hun bestaan. Als Vrienden proberen we dit te doen met advies, het inzetten
van deskundigen en financiële bijdragen. Daarom zetten we ons in om middelen (giften,
donaties, materialen) en deskundigheid (vrijwilligers) te verwerven. Dit doen we zo veel als
mogelijk samen met anderen die Makeni een warm hart toedragen, zoals
kerkgenootschappen in Nederland, scholen, bedrijven en individuele personen (oudvrijwilligers, familie, bekenden).
We hebben afscheid genomen van onze behoefte “goed te doen” en wachten nu af wat
Makeni van ons wil. Ons uitgaanspunt zal zijn de verzelfstandiging van Makeni passend in
De huidige behoefte van Zambia. Wij voeren de discussie over wat NGO- of commerciële
taken zijn en wat behoort tot onze doelen. En hebben gekozen om afstand te nemen van de
algemene activiteiten en ons gericht op de studiekosten van de kinderen. En eventuele
gerichte vragen die Makeni ons stelt.

2.

Makeni Ecumenical Centre

De oorsprong
Makeni Ecumenical Centre (verder genoemd Makeni) is een kleine evangelische
gemeenschap in de wijk Makeni, 8 km van het centrum van Lusaka, Zambia, dat een
bestaan tracht te bieden aan de mensen die aan haar verbonden zijn. Dit centrum is in 1971
opgericht door de Nederlander Pierre Dil († 2005) priester van de Anglicaanse kerk in
Lusaka. Aanleiding hiervoor was het verzoek van de toenmalige president Kaunda om een
“back to the land” programma op te zetten en zich bezig te houden met voeding. Father Dil
heeft samen met zijn vrouw Wenda en de lokale bevolking het centrum opgezet. Kinderen en
volwassenen kregen de mogelijkheid onderwijs te volgen. Moeders en hun ondervoede
kinderen konden er verblijven en voedingsadviezen krijgen. Door de oprichting, door Father
Dil, van de Food and Nutrition Company in de jaren ’70 kon de arme bevolking van
goedkoop, eiwitrijk voedsel worden voorzien.
Het centrum Makeni is uitgegroeid tot een multifunctioneel ontwikkelingscentrum, waar nu
ongeveer 36 mensen werken. Dagelijks bezoeken ongeveer 250 kinderen de kleuter-, basisen middelbare school. Vanuit dit onderwijs is praktijkonderwijs opgezet voor leerlingen vanaf
grade 9, agrarisch onderwijs en computerlessen en sportlessen. Het agrarisch onderwijs
wordt nu gegeven in het kader van praktijkonderwijs gestimuleerd vanuit de overheid.
De 17 kinderen die wonen in het St Nicolaas weeshuis hebben naast een dagverblijf, een
overdekte speelruimte en een keuken. Het weeshuis wordt geleid door 5 aunties. Home
Based Care is voor ongeveer 30 kinderen beschikbaar en wordt gefinancierd vanuit de Pearl
Foundation. Naar goed Zambiaans gebruik hebben verschillende kerken een plaats op het
centrum. Makeni heeft een eigen kerkdienst.
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Heden: De school op het centrum.
Het leerlingenaantal van de school is een constante zorg. Tot 2015 was het
leerlingenaanbod ruim voldoende. Ten opzichte van vorige jaar zat er een stijging in het
aantal leerlingen. 17 kinderen uit het weeshuis volgen het onderwijs op het centrum. Het
leerlingen aantal lag rond 250. Het betalen van het schoolgeld en examengeld is voor veel
ouders een zware last. De Vrienden betalen het schoolgeld voor de kinderen uit het
weeshuis. De Corona pandemie heeft het onderwijs in Zambia geen goed gedaan. De school
is enige maanden gesloten geweest, alleen examen leerlingen mochten fysiek aanwezig
zijn. Veel ouders kunnen het schoolgeld niet meer betalen en voelen de behoefte dat te doen
nog minder, omdat de kinderen lange tijd op afstand les hebben gehad. Makeni heeft
gekozen voor cognitief en praktijkonderwijs en heeft zich ook onderscheiden in
sportonderwijs.
De motivatie van de leerkrachten is een constant zorgpunt. De aansturing is een chronisch
probleem. Computeronderwijs wordt aan leerlingen en individuele volwassenen gegeven.

Heden: Dorpen
Chisamba, Mwomboshi en Kalwelwe zijn nog niet zelfstandig, dit had eigenlijk in 2019 al
moeten gaan gebeuren. Alle dorpen hebben intussen wel gouvernementscholen. De wens
van Mwomboshi om een kliniek te hebben, is in vervulling gegaan. Het is gelukt om zowel
het huis voor de verpleegkundige als de kliniek te bouwen.

3.

Projecten en resultaten

De Vrienden hebben nog een beperkt aantal aandachtsgebieden waaraan bijgedragen
wordt.
A.
B.
C.
D.

Weeshuis en Schoolfonds kinderen uit het weeshuis
Kliniek in Mwomboshi
Onderwijs
Visie op eigen handelen van Vrienden van Makeni

Per aandachtsgebied beschrijven we de activiteiten en wat het resultaat daarvan is geweest.

Weeshuis en Schoolfonds/studie fonds
Waarom:

Kinderen wonend in het weeshuis hebben geen verwanten, die de
verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Een klein aantal is helemaal wees,
anderen half wees. De meeste kinderen hebben nog wel een ouder of ver
familielid. Vaak kunnen deze kinderen door financiële omstandigheden niet
permanent bij hen wonen. De overheid heeft het beleid om zoveel mogelijk
kinderen in de familie te laten wonen, maar levert daar geen financiële
bijdrage aan. Dit heeft dit jaar geen extra uitstroom gegeven.

5

Er wonen nu 17 kinderen in het weeshuis. Een veilige plek met goede
scholingsmogelijkheden. De kinderen participeren in het weeshuissysteem en
nemen veel verantwoordelijkheid op zich. In materieel opzicht is het weeshuis
op een goed niveau.
Er is een schoolfonds ingesteld om de verdere leermogelijkheden van
kinderen die het onderwijs op Makeni hebben doorlopen te bevorderen.
Daarnaast betaalt het schoolfonds het onderwijs voor alle weeshuiskinderen
op het centrum.
Resultaat:

In 2020 hebben we voor 2 jongeren studiegeld betaald. Moffat en Chipo
hebben hierdoor hun diploma’s kunnen behalen. Voor alle kinderen die op het
centrum op school zitten hebben we schoolgeld betaald.

Bijdrage:

In 2020 is totaal € 2880,- bijgedragen.

Leerpunt:

Het blijft steeds moeilijk om zicht te houden op de studieresultaten van
iedereen. Makeni geeft structureel nauwelijks informatie. Onze verzoeken
worden niet gehonoreerd.

Zorgpunt:

Het komend jaar zal het moeilijk zijn om verder te studeren voor een van de
kinderen op onze kosten omdat hij/zij bij de familie woont en daardoor niet te
monitoren is.

Dorpen en Kliniek Mwomboshi
Waarom:

Mwomboshi en de overige dorpen moet zelfstandig worden en Makeni is bezig
de grondrechten vast te leggen. Een proces dat zeer langzaam tot stand komt.
Het dorp Mwomboshi en dus de school liggen geïsoleerd. De school is een
gouvernementsschool. De kliniek krijgt een regionale functie voor vele
omliggende dorpen.

Resultaat:

Het is gelukt om in Mwomboshi een kliniek en een huis voor de verpleger neer
te zetten. Het is ons niet bekend of deze inmiddels ook daadwerkelijk in
gebruik is.

Bijdrage:

De kliniek is gebouwd met financiële steun van bewoners en derden. Wij
hebben onze bijdrage aan de elektriciteit voorziening van de kliniek in een
plan vastgelegd en gedeeld met Makeni en de installateur. Hierop is steeds
geen definitief antwoord gekomen. Zonder een begroting kunnen we niet tot
betaling overgaan.

Resultaat:

Wij wachten verder af.

Onderwijs
Waarom:

De Corona zorgde ervoor dat de leerlingen niet naar school konden gaan.
Natuurlijk heeft vrijwel niemand de beschikking over een laptop en een
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computerverbinding. De leerlingen kwamen naar school om hun lessen op te
halen De examenklassen hebben zoveel mogelijk les gekregen.
Resultaat:

Zij hadden een kopieermachine nodig om aan de behoefte te voldoen
schoolwerk voor thuis aan de kinderen mee te kunnen geven. Op hun verzoek
hebben we kunnen bijdragen aan een nieuw kopieerapparaat.

Bijdrage:

€ 980,-

Visie op eigen handelen
Waarom:

De Vrienden hebben op afstand de veranderingen op Makeni zo goed als
mogelijk gevolgd. De financiële aanvragen hebben we gehonoreerd binnen de
ons gestelde doelen.
De Vrienden hebben besloten meer afstand te houden. We hebben besloten om
alleen school- en studiebijdrage te honoreren. Verbetering aan de gebouwen en
lesmateriaal behoorde tot de mogelijkheden. De elektriciteit voor kliniek in
Mwomboshi staat nog open, zodra de aanvraag concreet genoeg is kan deze
gehonoreerd worden.
Het feit dat Makeni hun financieel jaarverslag dit jaar sneller dan ooit voor
elkaar had tegen hoge kosten, deed ons besluiten hiervoor een bijdrage te
geven.

Resultaat:

De afstand tot Makeni is groter geworden, ook in emotioneel opzicht. Nu wij niet
meer controlerend bezig zijn, is de communicatie minimaal.
Wij hadden onszelf een jaar de tijd gegeven om te kijken of de samenwerking
met Makeni nog aansluit bij onze doelen. Deze gedachte is bij Makeni bekend.
Zij hebben verzocht om naast het school en studiegeld bij te dragen aan home
base Care, d.w.z. schoolgeld voor kinderen die thuis wonen. Wij zijn daar niet
op in gegaan.

Bijdrage:

Bijdrage aan kosten jaarverslag 500 euro.

Leerpunt:

Onze positie als partner van Makeni is in dit afgelopen jaar verder veranderd
naar die als donororganisatie. Makeni gaat in zijn eigen tempo zijn eigen weg.
Onze financiële steun bleef noodzakelijk. We wachten nu af wat Makeni verder
nog van ons wil. Ons uitgangspunt zal zijn: de verzelfstandiging van Makeni
passend binnen de huidige behoeften van de Zambiaanse samenleving.
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4.

Bestuur en netwerk

Bestuur
Het bestuur van de Vrienden bestaat uit 5 personen, te weten
Voorzitter
Mevr. T. Veldkamp – Dil
Secretaris
Dhr. G. Klaassen
Penningmeester
Dhr. J. Kars
Lid
Dhr. P. van den Nieuwenhoff
Lid
Dhr. A. Meems
Netwerk
De betrokken donoren zijn:
• Pepergasthuiskerk te Groningen
• Particulieren
• Familie en vrienden van vrijwilligers
De meeste hebben vaak al een jarenlange relatie met Makeni.

5.

Informatievoorziening en fondsenwerving

Informatievoorziening
De Vrienden beschikken over een website, www.vriendenvanmakeni.org. Op de website
staat de algemene beschrijving en de historie van Makeni, de beschrijving van de stichting
Vrienden en de actuele stand van de projecten en de fondsen. Belangstellenden kunnen
daar informatie vinden over het steunen van projecten met middelen of vrijwilligerswerk.
Fondsenwerving
De middelen van de Vrienden bestaan uit giften en donaties.
Giften en donaties
De Vrienden krijgen zowel incidenteel als op regelmatige basis giften en donaties van al dan
niet bevriende relaties. De giften en donaties zijn veelal specifiek gericht op bepaalde
projecten. De giften zijn verantwoord in de jaarrekening.
De Vrienden beschikken over een zakenrekening (bestuur renterekening) bij ABN Amro

6.

Toekomstbeeld

Makeni heeft een enorme omslag gemaakt, en dat is op zich een bijzondere prestatie.
Makeni probeert met haar idealen de organisatie gaande te houden. Commerciëler handelen
van o.a. grond en gebouwen moet daarvoor de financiële basis gaan vormen. Het blijft uniek
dat het oorspronkelijke project zo lang heeft bestaan. Voor de kinderen die in het weeshuis
opgroeien geeft Makeni unieke kansen. Scholing van hen (met financiële steun van de
“Vrienden”) en kinderen uit de omgeving is nu hun hoofdactiviteit. Verdere
professionalisering van de staf blijft een speerpunt. Aansluiten bij de ontwikkelingen in
Zambia is een noodzaak en geeft Makeni alleen dan bestaansrecht.
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