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BESTUURSVERGADERING STICHTING BOUWSTENEN VOOR ZAMBIA 
 
Periode: Oktober/november 2019 
Datum:  30 november 2019  
Deelnemers: Jan Verheijen (penning-meester), mw Friesen vanden Boom (lid), Xavier Friesen  

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

1. Agenda: 
1. Opening en welkom 
2. Agenda vaststellen 
3. Besluitenlijst- en afsprakenoverzicht voorgaande bestuursvergadering 
4. Nieuws en relevante ontwikkelingen algemeen 
5. Pre and Primary school 
6. Opleidingen teachers 
7. Samenwerking 
8. Publiciteit 
9. Financiën 

 
2. Agenda vaststellen: 

- Toegevoegd wordt presentatie Rob Timmerman/ Mondiaal Platform Zambia 120120. 
 

3. Besluiten- en afsprakenoverzicht voorgaande bestuursvergadering: 
- Conform 

 
4. Nieuws en relevante ontwikkelingen algemeen: 

4.1.  Er heerst in Zuid Zambia (omgeving Livingstone) een langdurige droogte als gevolg van 
uitblijven van regen. Oogsten mislukken grotendeels of helemaal. Berichten over honger 
en ondervoeding. Grote prijsstijgingen (elektriciteit met 300%, nsjima met 200% als 
voorbeelden). Elektriciteit is nog maar enkele uren per dag beschikbaar (stroom-cuts).  
Zeer kwetsbare gezinnen hebben hiervan het meest te verduren. Ook kinderen van de 
Linda Blind Farm School vertonen uitval omdat ze niet elke dag te eten hebben en lunch 
mee kunnen brengen. Er is een bericht van de aannemer dat de kosten van de materialen 
ook sterk gestegen zijn.  
Vrijwilligster die afgelopen zomer op LBF school heeft gewerkt heeft initiatief genomen 
om te helpen. Ze gaat samen met andere vrijwilligsters geld inzamelen om een waterput 
te slaan voor groentetuin en mogelijk een grote lamp om olifanten af te schrikken zodat 
ze groentetuin niet kapot maken. Op verzoek met Rabeccah overlegd door ons over 
implicaties/aandachtspunten/risico’s ed. Dat naar haar teruggekoppeld. Ook ervaringen 
eerder met elektrisch hekwerk en eerdere waterpomp. Erg belangrijk dat 
verantwoordelijkheid bewoners door hen gevoeld en gedragen wordt en dat er kennis is 
over apparatuur als ook exploitatieplan (wat als het kapot gaat, reparatiekosten ed.). 
Getipt op Wieke Biesheuvel i.v.m. know how putten slaan.  

 
4.2. Wij leven erg mee met de assistant-teacher van de school. Haar kleindochter (dochter en 

kleindochter wonen bij het gezin in) is op 1 ½ jarige leeftijd overleden. De informatie die 
ons bereikte is dat ze overleden zou zijn aan ondervoeding na een ziekenhuisopname van 
enkele dagen. Daarna volgde het bericht dat een van haar 5-jarige tweeling ernstig ziek is 
(yellow fever en hepatitus B). Diagnose arts.  
We leven ook erg mee met de buurvrouw van de school. Haar kleindochtertje (half jaar 
oud) is overleden. Honger zou de reden zijn aldus informatie die ons bereikte. 

4.2.a. Bedoeling: willen assistent teacher steunen en ontzorgen. En ook buurvrouw 
van de school. Gebruik is in Zambia om bij te dragen aan funeralkosten (in geld of 
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natura). Kunnen niet apart geld geven nu iedereen zo in nood zit. Wel volgens 
Zambiaans ritueel bijdragen.  

➢ Actie: na overleg met Kennedy (Xavier), zullen we Rabeccah donaties meegeven voor 
beide vrouwen. Een vrijwilligster die afgelopen jaar op LBF is geweest wil ook graag 
doneren. Zij wil ook samen met andere vrijwilligsters een kaart maken voor beide 
vrouwen. We gaan die foto’s plastificeren zodat ze beiden een A4 hebben met foto’s 
van hun kleindochters (en ook A4 voor de moeders). We besluiten 70 euro aan 
assistent teacher te doneren en 15 euro aan buurvrouw (privé donaties). 
Vrijwilligster doneert via ons ook 15 euro aan elk van de vrouwen. Voor assistant 
teacher is dit ongeveer een maandsalaris. We zullen er transparant over zijn naar 
andere teachers toe (Xavier). Verder veel contact met LBF om te volgen hoe het gaat 
met assistant teacher en haar kinderen.  
4.2.b. Bedoeling 2: vaccinatieprogramma: gezondheid is erg belangrijke voorwaarde 
om naar school te gaan en goed te concentreren op leren. Vaccinaties zijn daarbij 
preventief en beschermend voor kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. 
School kan daar een rol in spelen. Zo nodig wil Bouwstenen voor Zambia overwegen 
om mee te denken in vaccinatieprogramma en voorlichting en dat stimuleren en 
faciliteren.  

➢ Actie: onderzoeken of er een vaccinatieprogramma aangeboden worden, of het 
toegankelijk is (gratis) en welke rol school er in speelt als ook of en zo ja welke 
verbeterpunten er zijn. Welke rol heeft ZAPD hierin op LBF en kan/moet/wil 
Bouwstenen voor Zambia eventueel een rol vervullen (gericht op stimuleren en 
faciliteren op tijdelijke basis).  

 
5. Primary school: 

 
5.1:  Goed nieuws: de recommendation letter/approval letter van de ZAPD is eindelijk 

binnen. Na anderhalf jaar geduld, bellen, appen, druk vriendelijk verhogen, vele 
netwerken in schakelen. Brief is gericht aan Dream Livingstone. ZAPD is akkoord met 
upgrading van de pre school naar een primary school op LBF. 

      >  Actie: informeren WG over groen licht als ook bouw comité, ministry of education en 
natuurlijk Harry en teachers etc. Dank aan Mr Thomas ook.  

      >      Actie: ZAPD wil graag een Memorandum of Understanding (MOU) tussen ZAPD en 
Dream Livingstone m.b.t. Linda Blind Farm. Hoewel we eigenlijk van mening zijn dat 
ZAPD hier de eigenaar is, is het door de algemeen directeur van ZAPD bij Dream 
Livingstone neergelegd. DREAM Livingstone heeft gevraagd om mee te helpen. Zij 
geven input als ook Mr Thomas is gevraagd om mee te denken en input te geven.  

5.2:  Contract kan nu eindelijk ondertekend worden door DLZ en contractor. ZAPD district 
coördinator zal er bij zijn. Ceremony op kantoor van ZAPD volgens DLZ. Belangrijk dat 
ook Mr Thomas erbij genodigd wordt. Men noemt het een ceremony. Is grondlegger 
en heeft zich heel actief ingezet voor approval letter. Is ook een vorm van 
waardering.  

5.3: zonnepanelen school: om de school goed te kunnen laten functioneren en kinderen 
voor te bereiden op de toekomst wordt ook het computer lab gebouwd (onderdeel 
van syllabus Ministry of Education). Er is in de bouw rekening gehouden met 
elektriciteitsvoorzieningen en aansluiting op elektriciteitsnetwerk. Kosten elektriciteit 
worden echter onbetaalbaar (300% meer en veel elektriciteitscuts overdag).  

       >  we gaan onderzoeken of zonnepanelen een oplossing bieden (duurzaam, na 
investering goedkoper, bewoners LBF kunnen er ook gebruik van maken -vergroot 
commitment en verantwoordelijkheid omdat ze ook belang hebben-, continuïteit 
computer lab-lessen, milieuvriendelijk, gebruik maken van lokale natuurlijke bronnen 
nl de zon ed.). Kostenaspect is van belang (fondsen), beheer en exploitatie en dus 
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duurzaamheid ook. Evenals afstemming met DLZ, LBF, school en ZAPD. Behoefte en 
noodzaak moet door iedereen gezien en ervaren worden. Ook deskundig aanleggen 
eventueel is van belang (experts). Moeten er eventueel extra voorzieningen 
getroffen worden in de bouw van de primary school en zo welke?  

5.4:  Burglar bars pre school: we maken ons zorgen om de container (inhoud). We 
ontvangen foto’s en informatie van verschillende zijden. Staat nu 2 jaar bijna in 
Zambia (regen- en zomerseizoenen). In hitte en regen. Sommige materialen zouden 
er dringend uit moeten nu bouw van primary school zo lang op zich heeft laten 
wachten en nog moet beginnen. De pre school is optie maar dan moeten de 
inbraakbeveiligingsmaatregelen eerder getroffen worden dan gepland (burglar bars 
aanbrengen).  

5.5: Financiën bouw: stijging bouwkosten: inmiddels is de koers van de kwatcha erg 
veranderd. Niet in nadeel. Anderzijds zijn de materiaalkosten en transport kosten 
sterk gestegen ten opzichte van de begroting door aannemer ingediend en 
goedgekeurd door partijen (ook ingediend bij WG).  

    >  besluit: Bouwstenen voor Zambia ziet dat materiaalkosten en transportkosten 
gestegen zijn. We hebben belang bij een kwalitatief goede bouw en niet bij 
bezuiniging op kwaliteit en hoeveelheid materiaal. Daarom zullen we een oplossing 
zoeken i.s.m. DLZ en contractor. Daarbij is uitgangspunt dat: 
-  we kijken naar materiaal- en transportkosten en niet naar labourkosten (dat 

is een norm van 40% van de voornoemde kosten, we verwachten niet dat 
arbeiders meer loon krijgen dus willen dat niet automatisch mee ophogen). 
We beginnen met kostenverhoging in Tranche 1 (tools, verhogen tot 
slabhoogte) als ook burglar bars pre school. De informatie over 
kostenverhoging van de contractor biedt te weinig houvast om besluiten te 
nemen over hele begroting. We gaan uit van ongeveer 10% verhoging 
(transport is volgens internet met 7,5% verhoogd in Zambia. Kan per regio 
iets verschillen.  

-  we zoeken naar oplossingen binnen het budget van de euro’s zoals eerder 
vastgesteld. De koers van de kwatcha biedt op dit moment deze ruimte ook.  

-  tijdens voorgenomen werkbezoek van Xavier en Jan aan Zambia, kunnen 
verdere afspraken gemaakt worden.  

5.6 Ieder kind tenminste een voedzame maaltijd per dag: een van de doelen in het  
meerjarenbeleidsplan. De groentetuin en faciliteren van het bouwen van een keuken 
horen hierbij. Dit doel zou volgen na de opening van de primary school. Het is de 
vraag of het niet naar voren gehaald zou moeten worden gezien de omstandigheden 
nu in Zambia. Het is namelijk wel belangrijk dat de obstakels zoveel mogelijk 
weggenomen worden waardoor kinderen school kunnen volgen. Met een lege, 
knorrende maag kun je niet spelen, concentreren en leren.  
Gesprekken hierover met Rabeccah onderstrepen het belang van een goed plan 
waarbij continuïteit en ownership erg belangrijk zijn. We vragen de teachers en zapd 
om dit verder onderzoeken in overleg met bewoners van de farm, ouders en DLZ.  

5.7 Linda Blind Farm School heeft wintervakantie van 8 december tot en met 12 januari.  
De leraren hebben afgesproken dat ze toch les geven aan kinderen die naar school 
willen: beide leraren nemen elk 2 weken voor hun rekening en assistent teacher is er 
hele periode. Info ook van belang voor planning werkbezoek Xavier en Jan. 

 
6. Opleidingen teachers: 

Een teacher voltooit naar verwachting in december 2019 haar twee jarige opleiding.  
De laatste termijn schoolgeld zal naar DLZ overgemaakt worden.  
 
De assistent teacher ’s schooljaar loopt af in december. In januari start nieuw school jaar.  
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Navraag zal gedaan worden naar testresultaten.  
 

7. Samenwerking: 
       7.1  Rabeccah was in Nederland voor een paar dagen. Was heel leuk om haar te gast te hebben 

bij ons. Leuke en zinvolle gesprekken en veel plezier gehad. Helaas niet mogelijk om met haar 
Wilde Ganzen te bezoeken. Daarvoor was de tijd veel te kort. Kennedy blij met alle foto’s! 
Ook leuk om even bij TA op de infodag te zijn om daar Rabeccah op te halen. En leuk en goed 
om Monique te leren kennen waar Rabeccah de andere dagen overnacht heeft.  

7.2 Travel Active heeft zich aangesloten bij Doelshop.nl. Dus boeken bij Travel Active via  
doelshop is een mogelijkheid om gratis te doneren. Xavier heeft Travel Active gevraagd of ze 
willen praten over een samenwerking (jongeren die bij TA willen boeken hierop attenderen). 
TA heeft aangegeven dat er nu discontinuïteit is op afdeling Marketing.  

>  Actie: Graag in januari 2020 afspreken om verder te verkennen. 
 

8. Publiciteit 
- Een greep uit heel veel: 
- Instagram bouwstenen_voor_zambia is geïnstalleerd. Met nu 4 berichten. Nog niet veel 

volgers. Berichten op FB en Insta kunnen tegelijkertijd geplaatst worden. Insta is wel 
vooral foto’s/beelden en hele korte tekst. We gebruiken het zonder winstoogmerk: hoeft 
niet direct iets op te leveren maar is bedoeld om te inspireren, informeren, bekendheid 
en betrokkenheid te creëren en te activeren. Beelden zeggen op Insta meer dan 1000 
woorden. Als het kan bedoeld om blijvende indruk na te laten. Storytelling met beelden.  
Willen ook hiermee graag meer jongeren bereiken. Er is al langer een duidelijke 
verschuiving op gang van facebook naar Insta door jongeren (meer visueel georiënteerd 
platform). Hashtags gebruiken is ook van belang.  
Insta staat nu ook op de website (met dank aan Mikoon).  
Tijdens werkbezoek Zambia kijken of er tijd (en netwerk) is om Instagram te boosten. 
Dan ook blog op FB plaatsen over Instagram.  

- College Tour- interview op Inspire 2 oktober in de schouwburg met Xavier in de stoel 
heeft Xavier heel leuk gevonden om te doen. Leuke vragen uit de zaal. Bijna 600 
toeschouwers (meesten scholieren en ook ondernemers). Jammer dat het niet gelukt is 
om mooie foto’s/beelden te krijgen en zo ook een eigen filmpje te plaatsen met blog op 
eigen website/fb en insta.  

- Er is door Peel en Maas een mooi artikel met foto geplaatst over de donatie van 
Personato en Coenders Bewindvoering n.a.v. de prijs die een medewerkster van 
Coenders Bewind gewonnen had op Inspire op 2 oktober in de schouwburg in Venray. 

- De uitnodiging voor de Clubsupport actie van de Rabobank voor een interview in de 
schouwburg was echt heel leuk. Kwam voort uit Inspire. Rabobank uitgebreid bedankt 
voor deze kans voor deze volle zaal vrijwilligers uit Venray en omgeving te mogen 
vertellen over vrijwilligerswerk over de grens. Leuk filmpje erbij door Rabobank. Met 
daarin ook beelden van optreden. Hele leuke reacties gehad. En ook nog wat 
vervolgafspraken die heel interessant en leuk zijn. 
Het heeft goed gewerkt om tevoren afspraken te maken met de organisatie over de 
publiciteit en over foto’s/beelden. Dat schiet er vaak bij in en dat is jammer.  

- Het bestuur van Mondiaal Platform Venray heeft het voorstel om Rob Timmerman uit te 
nodigen om te vertellen over zijn belevenissen en motivatie om zich, vrijwillig, in te 
zetten voor vluchtelingen op de Middellandse Zee, goedgekeurd. Xavier heeft Rob 
kunnen “contracteren”. 12 januari in de Schouwburg. Xavier wil graag helpers, donateurs 
en ambassadeurs informeren over de komst van Rob. Belangrijk ook om scholieren te 
interesseren. Is ook voor jongeren heel interessant. Bart Veldpaus heeft enkele 
contactpersonen aan de hand gedaan voor op Denderon. Kaarten à 5 euro, 
scholieren/studenten gratis.  Maximaal 200 kaartjes.  
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- Wilde Ganzen heeft een nieuwsbrief uitgebracht met daarin het interview met Xavier 
(interview dat op website geplaatst was: over betrokkenheid jongeren ed.). Ziet er leuk 
uit. Ook al leuke reacties op gehad. WG is gevraagd om een link om het te kunnen 
verspreiden via fb etc. Nog geen reactie op ontvangen.  
 

9. Financiën: 
9.1 De jaarrekening 2018 en de goedkeurende verklaring van de accountant zijn 

gepubliceerd op de website.  
9.2 Er zijn mooie donaties binnengekomen.  
- In november ter waarde van 820,00.  
- Helaas heeft Xavier de donateur in september niet kunnen bedanken voor hun donatie. 

Het bleek niet mogelijk om nadere gegevens te achterhalen met uitzondering van de 
naam op de rekening.  

- Ook het shoppen en tegelijkertijd gratis doneren via Doelshop.nl voor Bouwstenen voor 
Zambia heeft weer donaties van 56,96 euro opgeleverd. In totaal is er al 400 euro zo 
gratis gedoneerd. Zeker de moeite waard.  
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Besluitenoverzicht BvZ. Versie: november 2019 

Dd Nr Onderwerp Besluit Actie/wie Status Bijzonderheden/Toelichting 
 5.3 Zonnepanelen primary 

school (en LBF): onderzoek 
Onderzoeken 
mogelijkheden aanbrengen 
zonnepanelen vanuit 
diverse overweging (kosten, 
milieu, duurzaamheid, 
kwaliteit onderwijs etc.).  

Zie afspraken-
overzicht 

  

 5.5 Financiën bouwbudget 
kostenverhoging 

Verhoging van materiaal- 
en transportkosten tranche 
1 vooralsnog (niet 
labourkosten) met 10%.  

Informeren 
WG door Jan 

 Bespreken DLZ/contractor 
algemeen Xavier en Jan 
(werkbezoek dec/jan vooralsnog) 

Informeren 
DLZ door Jan 

 

Formaliseren 
in addendum 
contract via 
DLZ: Ietje 

 

 5.7 (gemeenschappelijke) 
keuken en groentetuin: 
tenminste 1 voedzame 
maaltijd per dag 

Onderzoeken, gezien 
nieuwe ontwikkelingen, of 
het nodig en haalbaar is dit 
doel naar voren te halen en 
hiervoor fondsen te gaan 
werven.  

Zie afspraken-
overzicht 

  

       

Afsprakenoverzicht BvZ: Versie november 2019 

DD NR Onderwerp Actie Wie Status Bijzonderheden 
 5.3 Zonnepanelen primary 

school (en LBF gebruik): 
onderzoek t.b.v. 
besluitvorming wel/niet 
doel 
(fondswervingsdoel?).  

Onderzoek alg informatie 
m.b.t. aandachtspunten etc. 
zonnepanelen en ook 
Zambia. 

Jan   

Overleg partners (school, 
LBF/ZAPD en DLZ en 
aannemer) 

Xavier en Jan  Werkbezoek Zambia 

Specificeren kosten Zambia Xavier en Jan  Werkbezoek Zambia 

Extra preventieve 
voorziening primary school? 

Jan/Xavier   

 5.4 Container gedeeltelijk 
legen i.v.m. bescherming 
materialen 

Overleg container comittee 
over noodzaak en urgentie 
ed. 

Xavier  Werkbezoek en tevoren 

Overleg DLZ over noodzaak 
en urgentie 

Xavier  Werkbezoek en tevoren (nov met 
Rabeccah al overlegd). 

Burglar bars pre school 
opnemen in betaling 
tranche 1 

Jan   

DLZ/aannemer verzoeken 
dit in planning aan te 
passen en uit te voeren 

Jan   

Planning maken met Mr 
Thomas gedeeltelijk legen 
container en pre school 
inruimen 

Xavier  Legen container tijdens 
werkbezoek. Planning hierop 
richten.  
 

 4.2.b Vaccinatieprogramma 
kinderen LBF school.  

Onderzoeken of er landelijk 
vaccinatieprogramma 
aangeboden wordt, ook op 
LBF School en hoe hoog 
deelname is (oorzaken 
eventuele lagere deelname) 

Xavier iom 
teachers en 
internet-
onderzoek 

2011: zie 
bijzonderheden. 

Er is landelijk vaccinatie-
programma. Komen 1x per jaar op 
LBF school langs voor vaccinaties. 
Clinic informeert ouders tevoren 
(they go round to tel before they 
come). Nurse geeft dan ook 
vitaminen and ontwormingskuur.  
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 4.2.b Verbetering voorlichting 
vaccinatieprogramma 

Overleg teachers en zij met 
ZAPD (mr Thomas). 
Suggestie gedaan 201119 
om clinic uit te nodigen op 
Parent meeting (speciaal 
thema) over belang 
vaccinaties. Rol voor ZAPD 
hierin?  

Xavier/Ietje 2011: over 
whatsapp 
discussie en 
info gegeven  

Benadrukt belang iedereen komt. 
Ook voor andere kinderen. 
2011 Actie: teachers overleggen 
met ZAPD (mr. Thomas) hoe dit te 
organiseren en besef 
urgentie/belang te 
vergroten/opkomst te verhogen. 

 4.2 Overlijden twee baby’s Privé-doneren via 
Rabeccah/ afstemmen met 
vrijwilligster en Kennedy en 
teachers. 
Monitoren voortgang 
assistent teacher maar ook 
gezondheid andere 
kinderen op school. 

Xavier/Ietje Voltooid. 
2711: Kennedy 
heeft 1050 K 
aan assistant to 
teacher 
gegeven en 600 
K aan 
buurvrouw. + 
foto’s. 
Vrijwilligster is 
geïnformeerd. 

Na diverse whatsapps gedurende 
2-3 weken tussen Xavier en LBF 
school blijkt dat alles weer in 
rustiger vaarwater komt. Kinderen 
komen weer naar school. 
Assistent teacher is overigens 
blijven doorwerken. Vrijwilligster 
is door Xavier op hoogte 
gehouden. Vrouwen bedanken 
voor donaties.  

 5.1 Memorandum of 
Understanding (MOU) 
ZAPD en DLZ over LBF 
School mee opstellen 

Helpen concept te 
formuleren m.b.v. input DLZ 
en Mr. Thomas.  

Xavier Gestart. 
Wachten op 
input DLZ en Mr 
Thomas 

Verzoek volgt uit approval letter 
ZAPD m.b.t. uitbreiding pre naar 
primary school november 2019.  

 5.7 (gemeenschappelijke) 
veilige keuken en 
groentetuin primair voor 
schoolkinderen 

Peilen en informeren 
teachers (and harry and mr 
Thomas) 

Xavier Gedaan met 
WA 

 

Gevraagd om plan te maken 
met ouders en andere 
belanghebbenden 

Xavier (via 
teachers aan 
Mr 
Thomas/zapd) 

  

Stimuleren (exploitatie) 
planvorming en afstemming 
DLZ 

Xavier/Jan Tijdens 
werkbezoek 

 

 6.1 Opleiding teachers Navraag doen voortgang 
assistent teacher 

Xavier   

 7.2 Samenwerking Travel 
Active (doelshop.nl) 

Afspraak maken om in 
januari in gesprek te 
verkennen 

Xavier/ jan 
2020 

 Zie ook reactie TA op mail.  

 8.0 Insta boosten Zambia werkbezoek starten 
Facebook blog plaatsen 
dan. 

   

 9.0 Financiën Informeren ontwikkelingen 
en Afstemmen Wilde 
Ganzen gevolgen budget en 
oplossingen binnen budget 
ed. 

Jan   

 

 
 


