
 

 

 

 

Stichting Chitungulu   

community outreach - nature conservation 

 

Biking for Schooling: sponsoractie voor 

nieuwe klaslokalen in Chitungulu, oost-

Zambia. 

 

In het dorp Chitungulu staat een school: 

Chilubezi Community School. Elf jaar 

geleden werd deze basisschool opgericht 

door de lokale gemeenschap. Vrijwilligers 

uit de wijk werden door een oudercomité 

aangewezen om les te geven. Daarvan zijn 

er anno 2015 nog steeds drie die dagelijks 

voor de klas staan zonder daarvoor enige 

geldelijke vergoeding te ontvangen.  

 

 

 

 

 

De vrijwilligers laten zien dat de kracht van 

deze school ligt in de toewijding en 

bevlogenheid van zowel het oudercomité 

als de onderwijzers. Dankzij hun onver-

moeibare inzet kunnen 239 kinderen elke 

dag naar school.  

Stichting Chitungulu ondersteunt Chilubezi 

sinds 2012. Dat doen wij niet alleen met 

les- en leermateriaal, maar ook met de 

sponsoring van de opleiding van de 

onderwijzers. Alle betrokkenen zijn eens-

gezind in hun doelstelling: kwalitatieve 

verbetering van het onderwijs, als motor 

van alle ontwikkeling. Als Chilubezi over 

anderhalf jaar haar 12,5-jarig bestaan viert, 

wil men dat doen met gepaste trots! 

 

Het is nu tijd voor de bouw van drie nieuwe 

klaslokalen die voldoen aan de richtlijnen 

van het Zambiaanse Ministerie van Onder-

wijs. Chilubezi School wil laten zien dat het 

een serieuze school is en heeft onze hulp 

ingeroepen. 

 bikingforschooling@chitungulu.nl



 

 

 

Wij op onze beurt hebben de ont-

wikkelingsorganisatie Wilde Ganzen ge-

vraagd dit project te steunen. Dat doen zij! 

Wilde Ganzen heeft een premie van 55% 

toegezegd van het totaal door ons 

ingezamelde bedrag voor de bouw van drie 

klaslokalen.  

 

Helpt u ons mee? Sponsor onze actie Biking 

for Schooling! 

Onze voorzitter Chris Brugman (1963) 

woont in Eindhoven en werkt in Bladel. 

IJs en weder dienende wordt er het liefst 

gefietst: elke dag 48 km. 

U kunt Chris tot eind mei 2015 sponsoren 

met € 0,01 per afgelegde kilometer.  

 

Leerkracht met groep 4 van Chilubezi Community School 

 

Voor verdere informatie, stuur ons een 

berichtje naar: 

bikingforschooling@chitungulu.nl  

 

Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig 

met uw emailgegevens om. 

Namens het oudercomité, de onderwijzers 

en alle leerlingen van Chilubezi Community 

School: heel hartelijk dank!! 

Het bestuur van Stichting Chitungulu 

www.chitungulu.nl 

 

 

Biking for Schooling: Chris met fiets in Bladel 

 

 

De drie onderwijzers die vanaf de oprichting van 

Chilubezi Community School bij de school zijn betrokken: 

Richard (links, staand), Mangani (links, zittend) en Head 

Teacher Lackson. Sinds 2013 is het team versterkt met 

twee extra vrijwilligers uit de wijk, waaronder de eerste 

vrouwelijke leerkracht van Chilubezi: zie foto pagina 1.  


