Nieuwsbrief 2014

STICHTING FRIENDS OF NYANJE
Half december gaat de telefoon: “met Simon”
klinkt het in het Engels met een Afrikaans
accent. Een telefoontje uit Zambia is mijn eerste
reactie. Ik voel opwinding want zo vaak gebeurt
dat niet een telefoontje uit Zambia. Simon is
een vroeger speelkameraadje van onze jongens
uit de periode dat wij in Zambia woonden
(1989-1993). Hij wil weten hoe het met de
jongens gaat.
Meteen herinner ik me hoe hij als jochie bij ons
geregeld over de vloer kwam om te spelen;
ravotten, voetballen e.d. wat kinderen op die
leeftijd doen.
“Wat doe je zoal ? “ vraag ik. “Ik ben
onderwijzer en hoofd van een basisschool”.
“Daarnaast volg ik een managementcursus om
de school goed te kunnen runnen.”
Op mijn vraag hoeveel leerlingen de school telt,
meldt hij niet zonder trots: “ruim vijfhonderd”.
Een basisschool met ruim vijfhonderd leerlingen!
Van schrik grijp ik naar de dichtstbijzijnde
stoelleuning. Vijfhonderd leerlingen! Ik realiseer
me dat het een haast onmogelijke opgave moet
zijn om met beperkte leermiddelen en veel te
weinig leerkrachten (o.a. vanwege een tekort
aan huizen) een school van die omvang te
kunnen besturen. Ik voel grote bewondering
voor Simon omdat hij dat op zijn relatief jonge
leeftijd toch maar aandurft.
Hoewel de Stichting Simon en zijn school niet
direct ondersteunt, besefte ik wel hoezeer de
kwaliteit van het onderwijs in een land als
Zambia nog achterblijft. Het steunen van
onderwijsprojecten zoals de Stichting dat doet,
is daarom nog steeds van ”levensbelang” voor
veel jonge mensen in derde wereld landen.

Zoals u waarschijnlijk weet, verstrekt de
stichting “Friends of Nyanje “ beurzen aan
scholieren en studenten. In 2013 heeft de

Schoolkinderen op weg naar Nyanje Primary School

stichting 143 beurzen verstrekt: 113 voor de
middelbare school, 30 voor vervolgonderwijs
(MBO en HBO) waar mensen onder andere
worden opgeleid voor leraar, analist,
accountant en voor allerlei technische vakken.
In totaal is er voor een bedrag van € 16.000 aan
beurzen uitgekeerd.

Schoolklas Nyanje Secondary School

De stichting heeft dit jaar haar vierde lustrum
gevierd. Hoewel vieren misschien niet het juiste
woord is, was het in elk geval een goed moment
om met elkaar na te denken over de toekomt
van de stichting. De laatste jaren lopen de
inkomsten vnl. door een natuurlijk verloop
behoorlijk terug terwijl het aantal aanvragen
juist toeneemt. Willen we ook de komende
jaren aan de vraag kunnen blijven voldoen dan
zullen we hard op zoek moeten naar nieuwe
sponsoren.
Inspelend op de steeds groter wordende rol
van sociale media en andere digitale
informatievoorzieningen, heeft de Stichting
besloten een eigen website het licht te laten
zien. Een grafisch ontwerper die het werk van
de Stichting van nabij kent, heeft de website in
de steigers gezet. Als bestuur hebben wij de
teksten en foto’s aangeleverd en begin 2014 zal
de website www.friendsofnyanje.nl
operationeel zijn. Wij hopen op deze wijze
meer mensen te bereiken die het werk van de
Stichting financieel willen ondersteunen.
Dankzij de voortdurende steun van al onze
donateurs hebben we de afgelopen 20 jaar
beurzen aan scholieren en studenten kunnen
verstrekken.

Namens hen willen we u opnieuw hartelijk
bedanken voor uw betrokkenheid.
We hopen ook de komende jaren op u te
mogen rekenen en zo vele jonge zambianen
perspectief op een betere toekomst te kunnen
bieden.

Studenten krijgen les onder de bomen

Voor vragen, aanvullende informatie of
suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief
kunt u mailen naar de website.
Namens de Stichting Friends of Nyanje,
Wim Noort en Jan van Andel
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