
 

 

NIEUWSBRIEF 2022 

 

Beste donateurs, vrienden, 

Terwijl rijp de heide van de Noord Ginkel wit kleurt, met de zoom van  loofbomen en sparren, is in 

Zambia de regentijd begonnen, nog meer dan andere jaren met blijdschap begroet. Begin  september 

werd bericht:  “This year we had drought, people and animals had to travel long distances to look for 

water. Most of the waterpoints were shallow, wells had dried up”. In december horen we van alle 

kanten: “But now we are blessed with rains and planted maize”.  

Politieke situatie.                                                                                                                                                                            

De New Dawn regering onder president Hichilema is vol optimisme begonnen in 2020.  Hoewel 

“corruptie in het verleden hoger was, en de regering probeert de waarde van onze munt hoog te 

houden, voelen we de impact nog niet. Benzine is extreem duur. Er is wrijving in de Copperbelt 

Province tussen aanhangers van de vorige en de huidige regering bij tussentijdse verkiezingen voor 

het Parlement”.    

Ziekenhuis.                                                                                                                                                                     

Waren er in april nog 5 positieve covid-testen per dag, nu is het aantal tot nul gereduceerd.                

Helaas zijn er technische problemen met de voertuigen, en in de keuken met de elektrische 

kooktoestellen.  Er was vraag naar ondersteuning voor de bouw van een nieuwe relative-shelter. Als 

Stichting vonden we dit laatste een project voor lokale participatie, in Zambia voor meer publieke 

projecten niet ongebruikelijk. 

   

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


Beurzen.                                                                                                                                                                            

Het aantal beurzen is verhoogd van 100 naar 110 per jaar.  Deze verhoging komt ten goede aan het 

aandeel Secondary School studenten (van 80 naar 90), terwijl het contingent voor vakopleiding ,       

èn voortgezette  studies voor senior staf hetzelfde blijft, namelijk 10 elk.                                                             

Het beursbedrag is gehandhaafd op  E 220,- terwijl de koersval voor de helft werd gecompenseerd, 

zodat voor de beurzen E 27.000,- werd verdeeld. 

Project Tabeba Garden, in Sinda.                                                                                                                              

Een kleine steun voor het ondernemerschap van Humphrey Sekeleti was dit jaar noodzakelijk. 

Citerend uit zijn brieven: “ Door droogte was het water voor de vijvers van de viskwekerij                   

onvoldoende op te pompen. Voor één vijver kocht hij ‘pondliner’, een grondzeil om zijn vispopulatie 

van 4000 te redden, want in drie dagen lekte het water weg in de ondergrond.                                                                                                      

Door de aankoop van het grondzeil waren er te weinig  middelen voor het juiste visvoer. Een goede 

vis op tafel moet een gewicht van  400-500 gram hebben”. Op dit punt hielpen wij. Op foto’s liggen 

de zakken visvoer opgestapeld. “Verder voldoet de solar pump uitstekend. Met de opgewekte 

energie van de zonnepanelen is het een  ideale krachtbron met minimaal onderhoud. We kunnen 

water opslaan in de watertank. Door jullie hulp zijn we extra gemotiveerd.”  

            

Dank en uitnodiging.                                                                                                                                                                 

Al 29 jaar ondersteunt de Stichting Friends of Nyanje onderwijs met een vrij vast bedrag tussen 20 en 

25 duizend euro, en daarnaast kleine projecten als waterleiding voor het ziekenhuis of zonnepanelen 

en dit jaar visvoer voor Tabeba Garden.   Het bedrag steeg vanwege de toegenomen aantallen, 

koersval en droogte. De laatste twee factoren liggen buiten bereik van studenten, ondernemers en 

ook ons bestuur. Wellicht wel op te vangen door de donaties van jullie samen, donateurs en 

vrienden. Hartelijk dank voor jarenlange deelname! We hopen dat jullie de uitnodiging weer 

aannemen, ook in tijden dat vele andere  doelen steun verdienen. 

 

Namens de Zambiaanse vrienden en het bestuur,                                                                                           

Karel Jagtenberg, secretaris. 

Ede, december 2022. 
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