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Wij, Anneke en Wim Noort van de Friends of 

Nyanje hadden in het najaar van 2017 de 

gelegenheid Cambodja te bezoeken in het 

kader van een werkbezoek. Tijdens dit 

werkbezoek is ook een basisschool bezocht.  

 

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen 

Cambodja en Zambia, maar tijdens het bezoek 

aan de school vielen vooral ook de 

overeenkomsten op. Schooluniformen; het 

klassieke zwarte schoolbord met krijt; en ook in 

Cambodja moeten kinderen veelal lopend  een 

grote afstand overbruggen om hun school te 

bereiken. De meest treffende overeenkomst 

was misschien wel het enorme enthousiasme 

waarmee leerkrachten hun werk doen en dat 

ondanks een nijpend tekort aan allerlei 

hulpmiddelen, noodzakelijk voor kwalitatief 

goed onderwijs. 

 

Vraag je aan deze kinderen wat hun 

lievelingsvakken zijn, dan springen rekenen, taal 

en o.a. wereldoriëntatie er uit. Als je vervolgens 

vraagt naar hun favoriete sport, dan scoort 

voetbal heel hoog. 

 

Begin dit jaar heeft de voorzitter van het lokale 

bestuur van de stichting in Zambia, Mr. Jordan 

Tembo, zijn functie moeten neerleggen. Hij 

kreeg namelijk per direct een andere functie 

waarvoor hij moest verhuizen van Nyanje naar 

de provinciehoofdstad Chipata. Deze manier 

van overplaatsen (met onmiddellijke ingang en 

zonder aankondiging vooraf) is in (semi-) 

overheidsfuncties en functies in de 

gezondheidszorg heel gebruikelijk in Zambia. 

Jordan Tembo  was een goed en 

efficiënt  bestuurder. Mede door de 

mogelijkheid om per e-mail te communiceren, 

is het contact in de periode dat hij voorzitter 

was steeds beter gaan lopen.  Hoewel de 

meesten van ons hem nooit in levende  lijve 

ontmoet hebben, groeide er toch een band en 

is er veel waardering voor de wijze waarop hij  

 

 

 

 
Schoolkinderen met de vertrouwde schooluniformen 

 

zorg heeft gedragen voor een goede uitvoering 

van het programma van de Stichting. Een goede 

lokale bestuurder is een voorwaarde voor een 

correcte besteding van de gedoneerde gelden.   

 

Inmiddels is er in de persoon van de heer Gibbs 

Siwale een opvolger voor Jordan Tembo 

gevonden.  Hij draait al enige tijd mee in het 

bestuur van de Stichting. In een brief aan het 

bestuur van de Stichting hier in Nederland heeft 

hij zichzelf uitgebreid geïntroduceerd. Hij is 

opgeleid tot medewerker in de publieke 

gezondheidszorg en is na het vertrek van Jordan 

Tembo aangesteld als waarnemend ziekenhuis 

administrateur. In zijn brief vertelt hij dat de 

Stichting twee van zijn kinderen en partner 

gesponsord  heeft. Zijn zoon Isaac studeert nu 

elektrotechniek en zijn dochter Salifyanji  zit in 

de zesde klas van de middelbare school. Zijn 

partner heeft  een diploma gehaald om op de 

middelbare school les te mogen geven. Dochter 

Salifyanji  heeft ons enige tijd terug een brief 

geschreven waarin zij haar waardering 

uitspreekt voor de studiebeurs. 

 

Het Nyanje Ziekenhuis zoekt naar fondsen om 

een trainingscentrum te beginnen nu steeds 

meer studenten verpleegkunde, clinical-officers 

en artsen (in opleiding), tijdelijk in het 

(plattelands) ziekenhuis moeten werken om 

zich verder in hun vak te bekwamen.  

 



 

 

Over het ziekenhuis schrijft Gibbs Siwale nog 

dat de markt op het ziekenhuis terrein,  

onveranderd volop in gebruik is. Ruim een jaar 

geleden is de nieuwe verloskunde afdeling in 

gebruik genomen en de oude kraamafdeling 

met verloskamers wordt nu gebruikt voor 

gezondheidsvoorlichting, vaccinatie,  hiv/aids 

zorg, moeder-  en kindzorg etc.  

 

Terugblikkend zien we dat het ziekenhuis 

verandert. Structuren en de organisatie van het 

ziekenhuis zoals wij die destijds achterlieten, 

bewegen mee met de tijd. Mooi dat ook op het 

platteland van Zambia deze ontwikkelingen 

plaatsvinden. 

Als laatste schrijft Gibbs Siwale dat de 

middelbare school van Nyanje er goed 

voorstaat. De organisatie loopt goed; de 

gebouwen verkeren in goede staat; en er zijn 

voldoende leermiddelen. Wat nijpend is/blijft, is 

accommodatie voor nieuwe leerkrachten. 

Zowel voor de school als het ziekenhuis is het 

van belang voldoende huizen te hebben, om 

gekwalificeerd personeel aan te trekken.  

 

Wij willen deze brief besluiten met een deel van 

een citaat dat wij elders lazen. “Onderwijs is 

voor ieder kind de basis voor een goede 

toekomst. Als we erin slagen daar met elkaar 

een bijdrage aan te leveren, is dat van grote 

invloed op de volgende generatie”.  

 

Namens de Stichting Friends of Nyanje en ook 

namens onze Zambiaanse vrienden, 

 

Jan van Andel en Wim Noort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sommige kinderen hebben de mogelijkheid om op de fiets 

naar school te gaan 

 

Dit jaar heeft de Stichting 111 beurzen 

toegekend á € 200,= per beurs. De verdeling is: 

81 voor middelbare scholieren, 22 voor 

studenten die een beroepsopleiding volgen en 

acht professionele beurzen voor hen die een 

vervolgopleiding doen. Hoewel de inkomsten 

teruglopen hebben wij alle aanvragen kunnen 

honoreren. Dankzij onze groep trouwe 

donateurs.  

 

Alle gevers hartelijk dank. 
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