
NIEUWSBRIEF 2015-2016 

Stichting FRIENDS OF NYANJE 

 

Vanaf de Mtovu, een granieten massief dat enkele honderden meters uit het landschap 

oprijst, heeft men het beste overzicht. Aan de voet van de zeer steile noordflank ligt het 

dorp Nyanje. Het huis van de Chieftainess  Nyanje is duidelijk te zien en vele andere 

woningen met de voorraadschuurtjes ernaast.  Aan de noordzijde, op een helling aan de 

andere kant van het riviertje de Kangele, liggen de talrijke gebouwen van het ziekenhuis en 

de school, deels tussen de bomen verscholen. Aan de westzijde is de weg te zien: fietsers 

met hoog opgetaste bagage, een jongen met zeven koeien bij de brug, vrouwen met bagage 

op het hoofd, groepjes jongelui in schooluniformen, een stofwolk met een auto ervoor. Ten 

oosten het stuwmeertje, en de heuvels langs de grensweg met Mozambique. 

Op elke agenda van het bestuur 

staat onder punt 9 of 10  

“Veldwerk” om te herinneren 

aan contact met de Lokale 

Commissie van de stichting. In 

dit prille jaar was Jan van Andel 

met zijn dochter Floor in Nyanje.  

Zij troffen op 7 januari de lokale 

commissie bestaande uit de 

ziekenhuis administrateur en de 

directeuren van de Secondary 

en de Primary School  aan, op 

foto gezet van rechts: Jordan 

Tembo, Stoffrey Msonga, Jan 

van Andel en George Tembo.                                                                                                                     

De beurzen waren al toegekend, en de betreffende bedragen overgemaakt in december j.l.  

Voor 2016 zijn 80 middelbare scholieren gesponsord, daarnaast 21 studenten voor 

vervolgstudies evenals 13 vakkrachten van school en ziekenhuis.   Goed voor E23.000,- ;         

E 200,- per student. ( De  president heeft geadviseerd het schoolgeld per kwartaal niet boven 

ZK 1000,- te stellen, wat gelijk is aan E 85,- )                                                                                                                                     

Ook was een eigen computer aan de orde om alle verkeer te digitaliseren en de vertragingen 

door Zambia Mail uit te schakelen. Goede vergadering, gemotiveerde mensen, aan de basis.  

U heeft als donateurs de basisfondsen geleverd waarvoor onze dank. Uw jaarlijkse gelden 

blijven het fundament vormen. Daarnaast zijn er vrienden die via feestelijke gelegenheden 

of via hun clubs nader inhaken. Zo was er een prachtige ‘Limburgse middig’ georganiseerd 

door Rotary Club Land van Rode te Heerlen waar we te gast waren en huiswaarts keerden 

met cheque voor de penningmeester. Maar ook de studenten bedanken.    



 Simeon Mabbanti schreef dat ‘er diverse leerlingen zijn die mede door de sponsorgelden nu 

goede posities hebben bereikt’. Met enige trots noemde hij Humphrey Sekeleti, door hem 

opgevoed, die we in 2008 aantroffen als technisch leidinggevende in het ziekenhuis. Men zei 

toen ‘als Humphrey er niet was zou hier geen auto rijden’.                                                                       

   

Op de foto’s: Humphrey Sekeleti  en vision statement bij Nyanje Secondary School. 

Na enig doorvragen zijn enkele verslagen van leerlingen ontvangen. Schreef Lucky Siwale 

eerder hoe hij zijn ouders, vader Gibbs als ziekenhuisstaflid en moeder Chanda Mumba als 

onderwijzeres, bezig zag een groot aantal kinderen onderwijs te bieden, nu geeft hij (21 

januari 2016)  het woord aan zijn zus Salifyanji Namwila, net voor ze naar school vertrekt:                                                                           

“Dear our friends, I am in grade 11 at Sonja Girls Secondary School in the Luangwa valley 

area and 16 years old. I thank you very much to have supported my family members as I 

remember as follows:                                                                                                                                      

1. Jonathan Siwale, my uncle, now a mathematics/physics secondary school teacher.             

2. Isaac, my brother, in electrical engineering course for 2 years now                                                      

3. Lucky, my brother, completed Secondary School, further education if funds available.        

4. Chanda Mwale, my mother, supported to secondary diploma food and nutrition.              

You may have helped other family members when I was too young to remember.                 

Our school is far from the townships, in the valley with high temperatures. The school rules 

are strong , we have good discipline. I intend to do medicine or accounts when I finish my 

secondary education. And help my younger sister Suwilanji to find education, as my parents 

will then be very committed financially.  Lastly I wish all you members Gods blessing”.             

( You should know my name Salifyanji Namwila means Thank you). 

Wat zou het bestuur toevoegen? Graag gaan we met Namwila  2016 in! 

Stichting Friends of Nyanje                                                                                                                               

KvK Centraal Gelderland 41052120                                                                                                            

Erkend als ANBI: RSIN 816128728                                                                                                                                           

Rek NL67 INGB 0004 4553 82 tnv penningmeester Amsterdam                                           

secretaris: jagtenbergk@gmail.com (let op: nieuw email-adres)                                                                

website: www.friendsofnyanje.nl  ( Financieel verslag 2014 wordt nog geplaatst.) 
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