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BESTUURSVERGADERING STICHTING BOUWSTENEN VOOR ZAMBIA 
 
Periode: December/Januari 2019/2020 
Datum:  12 februari 2020  
Deelnemers: Jan Verheijen (penningmeester), mw. Friesen vanden Boom (lid), Xavier Friesen  

(Adviseur/verslag) en Ietje Friesen (voorzitter).   
 

1. Agenda: 
1. Opening en welkom 
2. Agenda vaststellen 
3. Besluitenlijst- en afsprakenoverzicht voorgaande bestuursvergadering 
4. Nieuws en relevante ontwikkelingen algemeen 
5. Het gebouw van de Primary School 
6. Container 
7. Opleidingen teachers 
8. De nieuwe leraren 
9. De waterput 
10. Rob Timmerman 

 
2. Agenda vaststellen: 
Belangrijkste punten:  

• Verslag reis van Xavier en Jan in de kerstperiode 2019-2020. Met speciale aandacht voor de 
container, het bouwproces van de primary school, de waterput en de nieuwe leraren en 
head teacher via de overheid.  

• Evaluatie van de presentatie van Rob Timmerman.  
 

3. Besluiten- en afsprakenoverzicht voorgaande bestuursvergadering: 
- Conform 

 
4. Nieuws en relevante ontwikkelingen algemeen: 

4.1 De berichten over droogte en honger in Zambia blijven aanhouden. De economische 
situatie verslechtert. Dat bleek ook uit de reis in December. Eten was duidelijk veel duurder, 
zeker de nshima en de prijzen van de elektriciteit worden wekelijks verhoogd. Gelukkig 
verschijnen de eerste berichten dat er wat regen begint te vallen.  
Verder blijft de waarde van de kwacha devalueren. Dit lijkt, volgens internetbronnen, 
gerelateerd te zijn aan de hoge schulden die Zambia heeft en de grote hoeveelheid energie 
en brandstoffen die het moet importeren. Voor de voortgang van het project heeft dit weinig 
invloed, omdat de prijsveranderingen van de materialen opgeheven worden door de 
veranderingen in de koers. Echter voor de lokale inwoners wordt hierdoor het dagelijks leven 
veel duurder.  
4.2 Naar aanleiding van de verschrikkelijke berichten over het overlijden van het kleinkind 
van de assistant-teacher en het overleiden van het kind van een van de inwoners van de 
Linda Farm hebben we beiden, zoals besproken, gesteund in de begrafeniskosten. Het is in 
Zambia ook heel gebruikelijk dat mensen bijdragen in deze kosten. Door eten te schenken of 
geld.  

 
5. Het gebouw van de primary school: 

Zoals besproken in november hebben we eindelijk toestemming om te bouwen. Het 
belangrijkste doel in Zambia was dan ook om ervoor te zorgen dat het bouwproces kon 
starten: 
- Vanwege de prijzen die sterk gestegen waren moesten we de materiaalprijzen verhogen. 

Met de contractor is afgesproken om de prijzen fase voor fase opnieuw te bekijken. 
Hoewel ons dit op het eind wellicht meer kwacha’s kost, maar dat in euro’s vanwege de 
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wisselkoers niet hoeft te verschillen, levert dit ons veel meer controle en sturing op de 
kwaliteit, planning en beheersing van de kosten in het bouwproces.  

- Een ander punt ter discussie was de controle van het bouwen. Afgesproken is dat de 
buildings office van het Ministerie van Educatie elke fase certificeert. Ook de buildings 
office van de gemeente doet dit. Dream Livingstone is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse controle en de updates. Door met drie paar ogen te kijken verwachten wij dat 
de kwaliteit van het gebouw en het bouwproces het best gegarandeerd kan worden.  

- Begin Januari was het moment dan daar: de groundbreaking ceremony. Iedereen was 
uitgenodigd en veel belangrijke gasten kwamen langs. Zoals mensen van het Ministerie 
van Educatie, de provincial coördinator van de ZAPD, en vooral ook de burgemeester en 
wethouder. Hiermee hebben we visitekaartjes uitgewisseld, wat zeker in de toekomst 
goed kan uitkomen.  

Actie: de burgemeester heeft gevraagd om een e-mail, met meer details over het 
project. Wellicht dat hij ook ergens kon meehelpen. 

- Actie wat betreft het bouwproces: Wilde Ganzen informeren over het veranderde 
budget en hen vragen om het geld van de eerste tranche over te maken.  

 
Verder hebben we extra aandacht besteed aan de burglar bars voor de pre school. Ze zijn nog 
geplaatst tijdens ons verblijf.  
 

6. Container: 
De container is uitgeladen in 2 dagen. Helaas waren enkele houten spullen stevig aangetast door 
de termieten. Het meeste kwam er gelukkig wel goed uit. Alleen waren de dozen, de omhulsels, 
vaak opgegeten door de termieten. Dit maakte van het organiseren van alle spullen een flink 
karwei.  
In Zambia hebben we ook besloten om de termietendokter erbij te halen, om er zeker van te zijn 
dat de container nu en het schoolgebouw termieten vrij zijn.  

 
De tafels en stoelen voor de pre-school en de eerste jaren van de primary school staan in de 
klaslokalen en zijn klaar voor gebruik. Voor sommige schoolmaterialen geldt hetzelfde. Wat 
betreft de tafels en stoelen voor de oudere kinderen hebben we ervoor gekozen deze terug te 
plaatsen in de container. Immers deze kunnen pas gebruikt worden als het nieuwe schoolgebouw 
voltooid is.  
De andere dozen die pas in de toekomst gebruikt kunnen worden in de opslag van de school te 
bewaart. Dit ter bescherming van de termieten. 

 
Ook de dozen voor andere bestemming zoals African Impact, Linda Community School, Dream 
Elementary School, Lilato van Anne, Zambezi Sunrise en de Literacy class zijn allemaal afgeleverd 
op bestemming. Leuke reacties.  

. 
7. Opleidingen teachers: 
Een teacher heeft haar laatste semester voltooid. In augustus 2020 verwacht zij haar resultaten te 
krijgen.  
De andere teacher is met de hulp van de stichting dit jaar begonnen aan het nieuwe schooljaar. 
Helaas heeft ze door familiaire omstandigheden (overlijden ed.) dit schooljaar niet met een 
overgang af kunnen ronden. Ze heeft een gedeelte van de tests positief afgesloten maar niet 
allemaal. Ze is nog steeds erg gemotiveerd. In overleg met haar, de head teacher en met Dream 
Livingstone Zambia hebben we besloten om dit schooljaar op nieuw te financieren.  

 
8. De nieuwe leraren en head teacher:  
In 2018 heeft het Ministerie, tijdens een werkbezoek van Xavier en Ietje, de toekenning van 
nieuwe leraren voor de primary school, schriftelijk, bevestigd. Benoeming zou plaatsvinden als de 
primary school geopend zou worden. Grade 1 en grade 2 van de primary school zijn echter al 
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gestart. Anders zouden de kinderen een gat in hun schoolopleiding krijgen omdat er nog geen 
primary school was.  
Grade 3 starten in 2020 werd echter een te grote belasting voor de leraren (pre school and 2 
klassen primary school deden ze nu al).  
 
Jan en Xavier hebben in Zambia meerdere gesprekken met het ministerie gehad. Ze zijn door mr. 
Milimo geïntroduceerd bij zijn baas. Dat werden vruchtbare gesprekken. Mr Kambunga, in zijn 
functie als DEBS (District Education Board Secretary), was bijzonder enthousiast over het project. 
Al in het eerste gesprek gaf hij aan dat het ministerie erg graag de school zou willen 
ondersteunen. In het tweede gesprek bleek dat het ministerie ook nog eens heel snel kon 
handelen. Om de nieuwe grade 3 te kunnen starten was er namelijk binnen een week één extra 
leraar nodig.  
 
Het ministerie ging meteen opzoek naar de meeste geschikte kandidaat. Tijdens zijn speech bij de 
groundbreaking ceremony gaf Mr. Milimo opnieuw aan dat er een leraar snel zou komen. 
Zogezegd, zo gedaan. Binnen een week, inmiddels waren Jan en Xavier weer terug in Nederland, 
bereikte ons het bericht dat er niet één maar twee nieuwe leraren zijn gestart bij de Xavier 
Community School! 
 
Ook heeft het ministerie Harry Zimba, die het project al jarenlang vrijwillig ondersteunt als hulp 
voor de leraren bij managementtaken, aangesteld als interim head-teacher. Zoals wij altijd 
zeggen: “the most wanted head- teacher in town”. Met hem gaat de school vast en zeker de 
volgende stap naar het professionaliseren van de school maken!  
 
Actie: Het ministerie wil heel graag meteen actie op het starten van Grade 3 en heeft de 
inmiddels benoemde head teacher gevraagd daar onmiddellijk werk van te maken en de kinderen 
weer terug te halen naar school. De leraar is ook direct benoemd en gestart.  
Actie: Helaas was de introductiebrief van de school, bestemd voor het archief van het Ministerie 
van Educatie en gestuurd in 2017, niet meer te achterhalen. Het ministerie heeft gevraagd om 
een nieuw document op te sturen met daarin een schets van de historie, de missie en visie, het 
meerjarenbeleid en de plannen voor de toekomst. Xavier gaat hiermee aan de slag en bereid 
concept voor. Schoolleiding kijkt mee en daarna wordt het aan het Ministerie aangeboden.  
Actie: Het ministerie heeft de vraag om duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden 
van elke partner. Zij vragen om een concept te maken van een MoU tussen het Ministerie, de 
school, Bouwstenen, Dream en ZAPD. Xavier gaat hiermee i.s.m. Dream, School en ZAPD, aan de 
slag.  
 

9. De waterput 
De situatie m.b.t. de droogte en de gevolgen daarvan zijn zeer ingrijpend voor de community en 
de school. De huidige waterpomp is kapot en dit heeft direct gevolgen voor de 
leefomstandigheden van de Farm. Zonder waterpomp geen gewassen en zonder gewassen geen 
inkomen. Bouwstenen voor Zambia wilde samen met enkele andere vrijwilligers kijken wat zij 
hierin kunnen betekenen. 
Hierbij is het wel van belang dat ook de school hier direct van meeprofiteert. Met een waterpomp 
kan ook de school gewassen gaan verbouwen. Die zijn dan weer essentieel voor het opstarten van 
een sustainable voedselproject: elk kind tenminste één voedzame maaltijd per dag. Uit de 
schooltuin. Met een knorrende maag kun je namelijk niet leren. Bovendien kan het verbouwen 
van groenten ingebouwd worden in het lespakket voor de kinderen (bewustwording, gezond 
eten, farming ed.).  

 
Gekeken is naar zowel elektrische als mechanische opties, als ook een pomp op zonne-energie. 
Een elektrische pomp, in de vorm van een soort buis, die men in de put kan laten zakken, lijkt 
hiervoor de beste optie. Zowel wat betreft capaciteit, veiligheid en onderhoud voldoet deze het 
best aan de wensen.  
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Voor dit project moeten nog verscheidene zaken worden afgestemd. Een prijsofferte voor de 
pomp ligt er, echter is het nog onduidelijk hoeveel het boren van een put zou gaan kosten. Dit is 
met name afhankelijk van de diepte waarnaar geboren moet worden. Bouwstenen voor Zambia 
heeft ZAPD gevraagd om hier verder onderzoek naar te doen, zodat wij een budget kunnen 
opstellen.  
 
Ook is het van belang dat er duidelijke afspraken bestaan wat betreft eigenschap en 
verantwoordelijkheden. Deze worden uitgewerkt in een Memory of Understanding met de ZAPD 
en mocht tot een project komen, in een apart contract.  

 
10. Financieel jaarverslag 2019: 
Concept is klaar.  
Actie: wordt opgemaakt en aangeboden aan de accountant voor de goedkeuring. 
Daarna kan het gepubliceerd worden op de website. 

 
11. Rob Timmerman: dilemma’s op de Middellandse zee: 
Rob Timmerman zet zich, geheel vrijwillig, in voor de mensen die op de vlucht moeten voor oorlog 
en andere zaken en in Griekenland in de vluchtelingenkampen belanden. De dag na terugkomst, 
12 januari 2020,  vanuit Zambia stond er de presentatie van Rob op het programma in de 
schouwburg. Georganiseerd door Bouwstenen voor Zambia en het Mondiaal Platform Venray. 
Vooropgesteld, deze presentatie was werkelijk waar prachtig. We zijn er trots op dit samen met 
het Mondiaal Platform te hebben mogen organiseren. Het verhaal was indringend, schokkend 
soms, maar zeker ook hoopgevend. Het raakte bij alle aanwezigen zoveel snaren.  
 
Het doel van dit evenement is voor ons dan ook geslaagd: het bereiken van een publiek buiten de 
standaard kring van het Mondiaal Platform. Helaas waren er problemen met de organisatie bij de 
schouwburg, zowel wat betreft publiciteit en kaartverkoop, als op de dag zelf. Met creativiteit is 
gelukkig een hoop opgelost. Ook heeft de Schouwburg zich verontschuldigd en de huur van de 
zaal aan het Mondiaal Platform Venray kwijtgescholden.  
 
Maar bovenal, wij zouden iedereen van harte aanbevelen om Rob te vragen om langs te komen 
en zijn verhaal en dilemma’s te delen! Denk aan bedrijven, teambijeenkomsten, thema-
bijeenkomsten enzovoorts. We zijn er dan ook erg blij mee dat we na afloop van de presentatie 
een mooi bedrag hebben kunnen ophalen, waarmee hij zijn project verder kan ondersteunen! 
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