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Stichting Friends of Nyanje 

 

Beste vrienden en donateurs, 

 

Covid-19 in Zambia 

De coronapandemie die al ruim anderhalf jaar rondwaart, heeft ook zijn sporen getrokken in Zambia. 
Vooral de derde golf was zwaar. De  ziekenhuizen lagen vol, er was een tekort aan zuurstof en er 
waren vooral in de steden veel sterfgevallen.  Van mei tot eind augustus  was er een lock down in                                     
Zambia en waren de middelbare scholen gesloten. Als het in Nederland al moeilijk is om thuis 
onderwijs te geven, hoeveel te meer in Zambia, waar de kinderen eerder achterstand oplopen, met 
minder kennis bij ouders, minder laptops  en minder privacy.  Eniet Phiri (oud medewerkster van het 
ziekenhuis) schreef hoe opgelucht iedereen was, toen de president de scholen  heropende.

Leerlingen blij dat ze weer naar school kunnen
 

 
Overlijdens 
Dit jaar zijn enige Zambianen overleden, die wij als bestuur goed gekend hebben. Onze Matron 
(directrice)  Elizabeth Phiri is afgelopen zomer overleden. Zij zwaaide jarenlang de scepter in Nyanje 
RCZ Hospital. In haar staf waren naast een keur van Zambiaanse verpleegkundigen ook Nederlandse 
en Britse opgenomen. Al was een Nederlandse, Zaïrese of Zambiaanse arts de ’Medical Officer in 
Charge’, zij was de spil, de continue factor in de gemeenschap. Voorts overleden de Chieftainess en 
haar echtgenoot aan Covid 19.  
Tenslotte die wij ‘onze president’ noemden:  Kenneth Kaunda overleed op 97 jarige leeftijd. 
Sommigen van ons mochten hem de hand drukken. Hij was de eerste president van Zambia  tot 1992. 
De laatste van de iconische vrijheidstrijders tegen de blanke kolonisatie. Je kan hem plaatsen in het 
rijtje van illustere namen, als Nkruhma (Ghana), Julius Nyerere  (Tanzania),  Jomo Kenyatta (Kenia) en 
Nelson Mandela (Zuid Afrika). 
 
Verkiezingen 
De presidentsverkiezingen zijn dit jaar gewonnen door de oppositieleider Hichilema, die voor de 
zesde keer heeft meegedaan. Hij heeft een agrarische achtergrond en economie gestudeerd. De 
president is populair bij jongeren en zou zijn overwinning mede te danken hebben aan social media. 
Hij wil schoon schip maken met zijn New Dawn Government.  Schulden saneren, inflatie (100 %) 
terugbrengen en transparanter financieel beleid. Wij hopen dat hij zijn ambities waar kan maken 
richting jongeren en hun perspectief op werk kan vergroten als zij van school komen. 

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


 
 
 
 
Beurzen 
Dit jaar hebben wij weer 100 beurzen toegekend, voor 80 middelbare scholieren,  10 beurzen voor 
een beroepsopleiding en 10 beurzen voor een professionele opleiding.  Dankzij internet gaat de 
communicatie en verwerking van de aanvragen vlotter en beter.  Hierin speelt de hospital 
administrator Collins Mumba een centrale rol, met de Local Committee waarin vertegenwoordigers 
van Primary- en Secondary School en het ziekenhuis. Het voorzitterschap rust bij pastor ds. Gabriël 
Phiri. 
 
Project 
Naast de uitgifte van beurzen als hoofdactiviteit is ook Humphrey Sekeleti  geholpen met de 
financiering van  een kweekvisvijver.  De stichting verzorgde een financiële bijdrage voor een 
afrastering rond de visvijvers en de moestuin. De moestuin zou anders  snel kaal gevreten worden 
door loslopend vee. 

                        
Humphrey Sekeleti druk doende met het plaatsen van een omheining.

                                                                                                                                                                                                                                                    
Uit de opbrengsten van de eerste verkoop van vis heeft hij een watertank gebouwd en heeft hij 
inmiddels drie medewerkers kunnen aanstellen. Wij ondersteunen zo iemand die zelf onderneemt en 
met eigen middelen de viskwekerij is gestart. Wij zijn benieuwd in hoeverre de gemeenschap 
profiteert van zijn onderneming.  
 
Hartelijk dank voor jullie belangstelling en donaties om jonge mensen te ondersteunen in hun 
opleiding of onderneming.   
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