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Onlangs zag ik een filmpje op TV waarin een 

blinde vrouw ergens in Afrika vertelde hoe zij 

na een opleiding tot bijen-imker in haar eigen 

levensonderhoud kon voorzien en zelfs luxe 

artikelen kon kopen als suiker, zout en zeep.  

Twee dingen raakten me. In de eerste plaats 

dat een opleiding de kans op zelfstandigheid 

zoveel groter maakt. En aan de andere kant 

dat zaken als suiker, zout en zeep voor deze 

vrouw luxe artikelen zijn. Een wereld van 

verschil dus nog steeds tussen het leven in 

grote delen van Afrika en het leven bij ons 

waar we juist druk doende zijn met het 

beperken van zout en suiker in ons eten.  

 

De Stichting Friends of Nyanje wil alle 

donateurs en iedereen die deze nieuwsbrief 

leest een mooi en gezond 2020 toewensen. 

Dankzij uw voortgaande steun kon de 

Stichting ook dit jaar weer honderd beurzen 

toekennen aan middelbare scholieren en 

studenten. Naast basisvoorzieningen zoals 

betrouwbaar water en toegang tot 

gezondheidszorg voor iedereen, vormt goed 

onderwijs een absolute voorwaarde voor 

individuele kansen op een waardevol leven. 

En in het verlengde daarvan zorgt scholing 

voor stabiliteit in een gemeenschap en de 

ontwikkeling van een land.  

Ook in Nederland staat de beschikbaarheid 

van goede scholing voor iedereen toenemend 

onder druk. Weliswaar door andere oorzaken 

dan in Afrika waar veel ouders nog steeds 

niet de middelen hebben om hun kinderen 

naar school te laten gaan en die kinderen 

gaan dan ook niet; geen straffe leerplicht 

zoals bij ons. Wereldwijd gaan nog meer dan 

100 miljoen kinderen tussen de zes en twaalf 

jaar niet naar school. 

 

Van 1965 tot 2013 was er in de hoofdstad 

van Zambia, Lusaka, een Nederlandse 

ambassade. In 2013 werd deze ambassade 

gesloten en naar aanleiding daarvan  

verscheen er onlangs een boekje van de 

hand van Anne-Lot Hoek, waarin wordt 

teruggeblikt op de samenwerking tussen 

Zambia en Nederland in die periode.               

De titel van het boekje “from idealism to 

realism” is een rake en veelzeggende titel. 

Veel Nederlanders die op een of andere 

manier betrokken waren bij het 

ontwikkelingswerk in Zambia zullen zich in 

deze titel herkennen. 

Na het einde van de apartheid in Zuid Afrika 

is er in alle landen van zuidelijk Afrika een 

economische ontwikkeling op gang gekomen. 

Lusaka de hoofdstad van Zambia is van een 

stille onveilige stad een grote open stad 

geworden met grote winkelcentra en veel 

horeca. Je treft er een druk sociaal leven dat 

steeds meer overeenkomsten vertoont met 

dat in westerse steden. Zambianen zijn door 

deze ontwikkelingen meer zelfbewust 

geworden. Er is met name in de grote steden 

sprake van een snel opkomende 

middenklasse en zo kwam er in de 

communicatie steeds meer evenwicht en dus 

ook tegenwicht tegen de vaak belerende 

opstelling van idealistische (Nederlandse) 

ontwikkelingswerkers. Stonden de 

betrekkingen eerder in het teken van hulp, nu 

is het de handel die de aard van de 

betrekkingen bepaalt: “Africa beyond Aid”. 

 

Je zou dan misschien denken dat het met het 

onderwijs en de kansen voor jonge mensen 

met name buiten de grote steden inmiddels 

ook wel beter gaat. Helaas, zo lezen we in 

hetzelfde boek, leeft nog 60% van de 

bevolking onder de armoedegrens en neemt 

de jeugdwerkeloosheid toe.  

 

 

    
Ontspanning na schooltijd (foto 2016)            

http://www.friendsofnyanje.nl/?attachment_id=21


Zambia wordt weliswaar niet meer gerekend 

tot de minst ontwikkelde landen maar tot de 

landen met een laag middeninkomen.  

Echter op de lijst van van 185 UN-lidstaten 

(United Nations Human Development Index) 

is Zambia in de loop der jaren slechts drie 

plaatsen geklommen; van  plaats 166 naar 

163.  

De Stichting Friends of Nyanje is dan ook 

onveranderd zeer gemotiveerd om door te 

gaan met haar activiteit. In de 26 jaar van 

haar bestaan heeft de stichting een 

volwassen relatie tot stand gebracht met het 

bestuur van het plaatselijke comité dat 

verantwoordelijk is voor de logistiek van de 

aanvragen en het uitbetalen van de beurzen. 

Door het internet en het mobiele 

telefoonverkeer is de communicatie met de 

mensen in Zambia aanzienlijk sneller en van 

een betere kwaliteit geworden. 

Het werk van de stichting en dus met name 

van u als donateur draagt zo onverminderd 

bij aan de kansen voor jonge mensen op het 

platteland om een scholing / opleiding te 

volgen die hun perspectief op een goede 

toekomst vergroot. 

Punt van zorg voor de Stichting zou de 

komende jaren zeer wel kunnen zijn het op 

peil houden van het aantal donateurs.  

Is bij ons inmiddels 18% van de bevolking   

65 jaar of ouder, in Zambia is sprake van een 

tegengestelde ontwikkeling. Cijfers uit 2016 

met betrekking tot de leeftijdsopbouw van de 

Zambiaanse bevolking (15,5 miljoen mensen 

in totaal) spreken voor zich. 

Levensverwachting totale bevolking: 52,5 jaar; 
(mannen: 50,8 jaar; vrouwen: 54,1 jaar) 

Verdeling in leeftijdsklassen: 

0 - 14 jaar : 46,0%   15-24 jaar: 20,0%   25-54 jaar: 28,5%                     

55-64 jaar: 3%    65 jaar en ouder: 2,5%  

 

 

 

 

In Zambia is dus slechts 2,5% van de 

bevolking 65 jaar of ouder, terwijl 40% van de 

bevolking 14 jaar of jonger is.  

De uitdaging om al die jonge Zambianen de 

kans op onderwijs te geven, zal de komende 

decennia dus zeer waarschijnlijk alleen maar 

groter worden. 

En vanwege die vergrijzing bij ons - en dus 

ook onder onze donateurs - bevelen wij u van 

harte aan om mogelijke belangstellenden  in 

uw familie-, vrienden- en kennissenkring te 

wijzen op het bestaan van de Stichting en de 

website www.friendsofnyanje.nl . 

 

 
Een pasgeboren tweeling in Nyanje Hospital (foto 2016) 

 

 
Kleuteropvang in Madzimoyo (foto 2016) 
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