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OVERZICHT VAN ONDERSTEUNING VAN CHILUBEZI EN CHOCHA COMMUNITY SCHOOLS 

DOOR STICHTING CHITUNGULU SINDS 2012 

 

2012 Financiering van het vervoer van 80 tweepersoons-lessenaars voor de beide 

 community schools. De lessenaars zijn een donatie van de District Education Board 

 Secretariat (DEBS) van het Zambiaanse Ministerie van Onderwijs. Sinds 2012 hebben 

 beide scholen elk 40 lessenaars; voorheen zaten de kinderen op de grond op 

 richeltjes van leem. 

 Verstrekking van leermiddelen: krijtjes, potloden, pennen, schriften, schoolbordverf. 

2013 Inkomsten-genererend project voor de onderwijzers van beide community schools: 

 organisatie van een workshop in Chitungulu, verzorgd in samenwering met de 

 Zambiaanse NGO Thandizani, voor de productie van energiezuinige kooktoestellen 

 van klei, die de partners van de onderwijzers zelfstandig produceren en verkopen. 

 Financiering van het vervoer van 4 onderwijzers (twee per community school) voor 

 de terugkomdagen van de door de Zambiaanse overheid aangeboden diploma cursus 

 in Psychosocial Care, Support and Protection 2013-2014. Het vervoer vindt 3x per 

 jaar plaats (tijdens de schoolvakanties) van Chitungulu naar de provinciehoofdstad 

 Chipata v.v. 

 

 Financiering van de herexamens middelbare school van tien onderwijzers van de

 beide community schools teneinde te voldoen aan de toelatingseisen voor een 

 deeltijd-lerarenopleiding. In 2013 zijn extra studieboeken voor de onderwijzers

 aangeschaft zodat zij zich kunnen voorbereiden op de herexamens in oktober 2014.  

 Beide community schools ontvangen elk een WakaWaka lampje op zonnepaneel voor 

 studie in de avonduren. Een van de onderwijzers van Chocha Community School 

 voldoet al aan de toelatingseisen en wordt door Stichting Chitungulu vanaf 2014 

 gesponsored voor de driejarige deeltijdopleiding. 

 

 Aanvang van de jaarlijkse Birding Course, verzorgd door de project-coördinator van 

 Stichting Chitungulu: op beide scholen wordt op zaterdagochtend Engelstalige 

 Birding Classes gegeven voor de geïnteresseerde schooljeugd. Het doel is jonge 

 mensen enthousiast te maken voor Birding, en hen tegelijkertijd bewust te maken 

 van de unieke natuur rondom Chitungulu. Onderdeel van de training is het zich eigen 

 maken van het Engelstalige ornithologische vakjargon. Deelname door meisjes wordt 

 uitdrukkelijk gestimuleerd: er wordt gestreefd naar een 50/50 jongens-meisjes ratio.  

 

 Verstrekking van leermiddelen: krijtjes, potloden, pennen, schriften. 

2014 Financiering van de dakrenovatie van Chilubezi Community School wegens acuut 

 instortingsgevaar: golfplaten, bevestigingsbalken en ophoging van de muren.  

 De ouderraad van Chilubezi School levert bakstenen en arbeid. 

 

 Project Dictionaries for Chitungulu: in totaal worden 330 woordenboeken lokale taal-
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 Engels verspreid onder alle zeven scholen in Chitungulu. De twee community schools 

 ontvangen ieder 40 woordenboeken. Daarnaast ontvangen alle elf onderwijzers van 

 de beide community schools hun eigen, persoonlijke exemplaar.   

 

 Financiering van het vervoer van 4 onderwijzers (twee per community school) voor 

 het bijwonen van de door de Zambiaanse overheid aangeboden diploma cursus in 

 Psychosical Care, Support and Protection 2013-2014 (laatste fase). 

 

 Sponsoring jaar I van de deeltijd-lerarenopleiding van éen onderwijzer van Chocha 

 Community School. De overige onderwijzers leggen in oktober 2014 hun herexamens 

 af, zodat zij voldoen aan de toelatingscriteria van de Teacher Training opleiding. 

 

 Deel II van de Birding Course voor beide scholen op de zaterdagochtend (verzorgd 

 door de project-coördinator van Stichting Chitungulu). 

 Verstrekking van leermiddelen: krijtjes, potloden, pennen, schriften, spelmateriaal 

 voor de kleuters, voetballen, stalen opbergkisten, Zambiaanse vlag. 

2015 Distributie van 460 Engelstalige les- en leesboeken onder de twee community schools. 

 Beide scholen ontvangen elk 230 boeken. De boeken zijn een donatie van de Stichting 

 Read to Grow te Boekel (Noord-Brabant). 

 

 Inkomsten-genererend project voor de onderwijzers: promotie van energiezuinige 

 kooktoestellen van klei, fase 02. 

 

 Sponsoring jaar II van de deeltijd-lerarenopleiding van éen onderwijzer van Chocha 

 Community School. 

 

 Selectie van twee (mogelijk drie) extra onderwijzers voor de deeltijd-lerarenopleiding 

 (Teacher Training) ter verkrijging van hun formele onderwijsbevoegdheid.  

 

 Promotie van meisjesonderwijs: teneinde het schoolverzuim en de schooluitval 

 onder meisjes terug te brengen, wordt onder leiding van een lokale vrouwengroep 

 de productie ter hand genomen van uitwasbaar maandverband voor de meisjes. 

 Stichting Chitungulu verzorgt de workshop en levert de materialen voor de opstartfase. 

 Het uitwasbare maandverband  wordt in eerste instantie verspreid onder de leerlingen 

 van de twee community schools, daarna kan verdere distributie in het dorp 

 plaatsvinden. 

 

 Solar Lights for Chitungulu: door de instelling van een ‘revolving fund’ kan aan de 

 inwoners van Chitungulu een draagbare lamp op zonnepaneeltje worden aangeboden 

 tegen kostprijs. In deze eerste fase van het project wordt voorrang gegeven aan ouders 

 die hun dochters naar een van de community schools sturen, daarna volgen de ouders 

 van de schooljongens, en tenslotte staat de verkoop van de lampjes open voor de rest 

 van de gemeenschap.  
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 Project Opvrolijking Klaslokalen (Cheering Up the Classrooms): tekenwedstrijd voor de 

 kinderen. De mooiste tekeningen worden opgehangen in de klaslokalen. Ook worden 

 enkele tekeningen meegenomen naar Nederland ten behoeve van het opstarten van 

 een scholenband. Voor dit project heeft Stichting Chitungulu kleurpotloden ontvangen 

 van diverse donateurs uit Nederland. 

 

 Bij voldoende fondsen: Nieuwbouw van Chilubezi Community School (3 nieuwe klas-

 lokalen inclusief docentenkamertjes en afsluitbare opslagruimtes voor  leermiddelen). 

 De fondsenwerving is in januari 2015 van start gegaan in samenwerking met de 

 ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen. 

 

 Deel III van de Birding Course voor beide scholen op de zaterdagochtend (verzorgd 

 door de project-coördinator van Stichting Chitungulu). Dit jaar krijgen de kinderen les in 

 het gebruik van een verrekijker, en vinden er excursies plaats. 

 

 Verstrekking van leermiddelen: krijtjes, pennen, potloden, schriften, spelmateriaal. 

 

2016 e.v. Aanleg waterputten, hygiënische toiletten, en schooltuinen op het schoolterrein van 

 beide community schools. Het voedsel uit de schooltuinen is bestemd voor de gratis 

 schoolmaaltijden. De lokale Biologische Tuindersclub gaat praktische lessen verzorgen 

 met de nadruk op verduurzaming van de groententeelt. Stichting Chitungulu is in 

 overleg met de  schoolbesturen van beide scholen inzake de sponsoring van het 

 basisvoedsel ‘nshima’ (maispap) als schoolmaaltijd. 

 

 Ontwormingscampagne: Stichting Chitungulu helpt gedurende een periode van twee 

 jaar met een ontwormingscampagne voor de leerlingen van de twee Community 

 Schools. Naar verwachting kan hiermee een van de oorzaken van de ondervoeding 

 bij kinderen worden tegengegaan.  

 

 Aanbieding cursus Schaken. De bedoeling is jongeren kennis te laten maken met het 

 schaakspel. Na voltooiing van de nieuwbouw van beide community schools worden de  

 schoolpleinen verfraaid met eenvoudige speeltoestellen, waaronder een schaakbord 

 met schaakstukken op kind-hoogte.  

 

 Geleidelijke roll-out van de “Zedupad”: een Zambiaanse ipad voor schoolkinderen 

 waarop men in eigen tempo kan oefenen met de leerstof. Voorwaarden voor een 

 succesvolle roll-out: installatie en beheer van zonnepanelen en aanpassing van de 

 onderwijsmethodiek. (www.ischool.zm) 

 

 Uitbreiding van de sportfaciliteiten: voetballen, volleyballen, sportkleding. 

 

 In een later stadium: aanbieding van computeronderwijs, zodat werkzoekenden uit 

 Chitungulu meer kansen hebben op een beter betaalde baan elders in de regio. 
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