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STICHTING FRIENDS OF NYANJE 

‘The rains have started friends, so we are planting…’  Zo beginnen de brieven uit Zambia in 
november. Dat roept bij tropengangers herinneringen op:                          

‘In onze witte uniformen zijn we in huis voor de lunch als we buiten kinderen horen schreeuwen. We 
zien ze ook dansen. Aan hun stemmen horen we dat er iets in de lucht hangt, opwinding, blijdschap.                                
Als we naar buiten lopen is er een ruis in de lucht, totaal en ver weg. Het komt uit het oosten, het 
land van Chief Kathumba, is horizon breed, als het dreunen van een kudde buffels of antilopen in 
galop. Dan zien we de regen…  Van de school tot de Kangele vallei nadert een roffelende muur van 
water, een grijze waterval van honderden meters breed, waar de kinderen juichend inrennen. Met 
een glimlach kijken we elkaar aan, sprinten de veranda in, en staan onder de stortvloed op de 
golfplaten verloren.’ 

Terzake. Onverwacht was er in het voorjaar een bestuurswisseling in het ziekenhuis. Zowel de 
‘medical officer in charge’ als de ‘hospital administrator’ werden overgeplaatst, nieuwe officials 
traden aan. Er was enige briefwisseling nodig om het functioneren van de Stichting te waarborgen. 
De Locale Commissie, samengesteld uit leden van school- en ziekenhuisbestuur, is immers verant-
woordelijk voor controle op aanvraag en uitbetaling der beurzen.   De ziekenhuis-administrateur is 
nu Mr. Collins Mumba, Dipl. EHS, BHSA  met wie inmiddels een goede samenwerking is opgebouwd. 

 

Ook in Nederland heeft in het bestuur een wijziging plaatsgevonden: Jaap Hekma heeft het 
penningmeesterschap, na vele jaren, overgedragen aan Jan van Andel. Jan maakte voor honderd 
studenten enkele weken geleden de beursgelden over. 

Pieter Boon, de secretaris beurzen heeft een groep studenten enkele jaren gevolgd, vijf uit de 
stafpopulatie van het ziekenhuis en vijf uit die van de school. Er bleek dat uit de schoolgroep twee 
studenten niet konden worden gevolgd omdat hun ouders waren overgeplaatst. De andere drie 
hebben met diploma de middelbare school afgerond en twee van hen zijn een vervolgstudie 
begonnen, respectievelijk op Technical and Vocational Teachers College  en de Medical Faculty 
University of Zambia.                                                                                                                                            
Van de ziekenhuisgroep is één student gewisseld voor zijn zus, twee gingen met diploma van school 
en de resterende twee gingen respectievelijk voor Bachelor of Commerce and Financial Accounts     
(4 jaar) en Pharmacy (3 jaar), de laatste al met diploma. Met zulke verhalen kunnen we verder! 



Voor het lopende jaar zijn 85 beurzen voor de Secondary School, voor vervolgopleidingen 10, en voor 
werkende professionals van ziekenhuis en school 6 beurzen betaald.                                                             
Daarnaast speelde een probleem in de watervoorziening door slijtage aan kunststof waterleidingen. 
De watervoorziening op de granieten ondergrond van het ziekenhuisterrein heeft sinds de oorsprong 
van het hospitaal (1951) problemen gekend. De huidige technicus Humphrey Sekeleti  heeft een plan 
van aanpak gemaakt, en kenners van het gebied zoals voormalig technicus Henk Knol (1978-1982) 
deelden ervaringen van hydraulische waterrammen met dokters die dynamietstaven onder hun 
autostoel meenamen uit Petauke om boorgaten in de rots te blazen.(1984)  Een en ander leidde tot 
het besluit dat in augustus en december E 2000,- werd overgemaakt voor submersible pompen en 
nieuwe leidingen,  een gebaar van loyaliteit. 

 

Onze dank spreken we hierbij uit naar onze vaste en zeer trouwe kring van donateurs, namens de 
huidige studenten en de generatie die door deze kring een beter toekomstperspectief, of een 
werkkring hebben gevonden. Deze dank gaat ook uit naar diegenen die op hun feest of receptie hun 
naam succesvol verbonden aan de stichting Friends of Nyanje. We brengen onze donateurs deze 
optie oprecht onder de aandacht!                                                                                                              
Tenslotte danken we enkele stichtingen die in onze Stichting een goed en helder doel herkennen 
zonder bestuurskosten. Op de vraag in deze context naar ons beleid de komende jaren is het 
antwoord: kleinschalig en zo persoonlijk mogelijk blijven werken, trouw  aan de doelstelling : 
onderwijs faciliteren in brede zin. 

Besluitend: de Foundation Friends of Nyanje bestaat 25 jaar! Begin november heeft het bestuur dit 
op passende wijze gevierd, waarbij alle donateurs en ondersteuners een plaats in onze gedachten 
hadden! Met groet, 

Karel Jagtenberg, secretaris.   
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