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Foundation Friends of Nyanje (FFN)
In Nyanje krijgen de scholieren net als
overal in Zambia in december de
schooluitslagen: zijn ze over, zijn ze
geslaagd voor hun eindexamen? Is het
gelukt dan is de blijdschap het zelfde als
hier; de vlag gaat symbolisch zeker uit.
Een schoolcarrière volgen en afmaken is
vaak minder logisch en voorspelbaar dan
in Nederland. We kregen dit jaar brieven
van mensen met een FFN beurs die daar
iets over vertellen.
Thandizo kon pas een jaar later naar de
basisschool dan gehoopt. Was er geen plek
op school, was er geen geld? Als hij 14
jaar is rondt hij de lagere school af (zeven
klassen). Met de hakken over de sloot.
Maar zijn ouders staan achter hem. Na
twee jaar kunnen ze via een FFN beurs het
schoolgeld voor hem betalen. Nu in 2016
wacht hij in spanning zijn
eindexamenuitslag af.
Ganizani’s moeder kon maar voor één jaar
van een oom geld krijgen voor zijn schoolgeld. Maar toen moest hij stoppen. Pas als
er een jaar later een beurs van FFN komt
kan hij verder. Hij laat ons weten dat hij
daarnaast ook nog een uniform, boeken,
een tas en schoenen nodig heeft.
Joyce ging naar een lagere school waar ze
met alleen twee schriftjes toegelaten werd.
Ze woonde toen bij een alleenstaande tante
met nog vier kinderen. Als ze 17 is mag ze
bij een zusje komen wonen en kan ze een
FFN beurs krijgen. In de vakanties werkt
ze op het land voor haar levensonderhoud.
Ze haalde haar eindexamen en wil graag
een apothekersdiploma halen.
De meeste eindexamenkandidaten zijn
rond de twintig jaar. Als je daarna verder
wilt leren/studeren dan volgt voor de
scholieren meestal een tussen (half) jaar.
De vervolgopleidingen starten in januari of
juni. Meteen doorstromen is vaak niet
haalbaar. Wil je je inschrijven op de
universiteit dan moet je tenminste 50 %

van het collegegeld direct kunnen
overmaken.

Een uniform is verplicht.

Mr. Fanwell Zulu is nu leraar op de school
in Nyanje. In 2005 deed hij eindexamen.
Van 2007 tot 2009 volgde hij een
lerarenopleiding. Vanaf 2011 ging hij aan
de slag als leraar. Later begon hij met een
vierjarige universitaire nascholing. Nu hij
in Nyanje werkt wordt ook zijn studie door
FFN ondersteund.

Niet alleen het hoofd, ook de handen.

De bron voor al deze bemoedigende
verhalen zijn jullie. Als zij ons bedanken,
bedanken zij in feite jou, U, jullie!
Daar sluiten wij ons natuurlijk graag bij
aan! Keep up the good work. Zij hebben
het nodig.
In 2016 kregen wij tot nu toe € 12.000 van
onze al jarenlang trouwe, maar ook
incidentele, donateurs binnen. Dit jaar
kwamen er 111 aanvragen voor een beurs
binnen: 79 voor de middelbare school, 22
voor verdere studie en 10 voor een
professionele beurs (vervolgopleiding).
Met de reserves van vorig jaar kunnen wij
die nu al allemaal honoreren.

Om de communicatie tussen Nyanje en
Nederland te bevorderen is besloten te
investeren in ICT voor Nyanje.
De Lokale Commissie krijgt geld om
apparatuur aan te schaffen waarmee
aanvraagformulieren geprint en gescand
kunnen worden. De uitwisseling van de
aanvraagformulieren was tot nu toe steeds
een bottleneck. We hopen op winst in tijd
en gemak beiderzijds.
Wij zijn er van overtuigd dat het een goede
investering is.

Voetbal, met of zonder schoenen, is overal het zelfde.

Goede vrienden, zikomo kwambiri nditu!
In het Nederlands : heel erg bedankt.
Namens onze Zambiaanse vrienden, namens FFN, dit jaar,
Golida Donner en Jaap Hekma.

PS: we zijn hard bezig om onze website te actualiseren www.friendsofnyanje.nl
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