
38 39

17 september 2017 was een hele bijzondere 
dag voor de kinderen van de Linda Blind Farm 
School in Zambia. Het 75-jarig jubileumfeest 
van Koopmans Bouw BV betekende voor deze 
kinderen een kans op een betere toekomst. Hun 
droom werd werkelijkheid. Na de pre school 
konden ze straks naar een hele nieuwe primary 
school!

Nieuwe handtekeningen
Geduld is een schone zaak. Eind 2019 
rolde de laatste toestemming binnen 
welke nodig was voor de start van de 
bouw. Naar deze brief (van 5 regels) 
keken we al anderhalf jaar uit. Ook dat 
is Zambia. 
Een spoedbezoek was nodig. Kerst 
2019 vierde ik in Zambia. Want de 
allerlaatste puntjes moesten nu op de 
i gezet worden. De inflatie van ruim 
25% vroeg om nieuw overleg. 
Tijdens Oud en Nieuw zat ik met de 
aannemer en mijn lokale partner, 
Dream Livingstone, om tafel. 
Helemaal blij was de aannemer om 
te horen dat hij met zijn contract 
daterend van anderhalf jaar oud 
inmiddels, nu niet de boot in zou gaan. 
Want een failliete aannemer is geen 
aannemer. De koers betekende al veel 
meer stenen voor hetzelfde geld. In 
goed overleg zijn de prijsafspraken 
aangepast aan de werkelijke kosten. 
Zonder op kwaliteit in te boeten. 
Voor de tweede keer werden de 
handtekeningen gezet! 

De eerste steenlegging, een 
ware boomplant ceremony
Het licht stond helemaal op groen. 
Er was nog wel één probleempje 
op te lossen voor de start: die 
eerste steen metselen was me in 
2014 niet echt best afgegaan. En 
dat hadden de mensen onthouden. 
Dit keer geen eerste steenlegging 
maar een boomplant ceremonie. 
Ground-breaking ceremony zoals 
het in Zambia heet. Een groot feest. 
Speeches, energiek (educatief) 
toneel, muziek en dans, maakten 
het tot een geweldige ceremonie. 
Hoogwaardigheidsbekleders en ook 
de Zambiaanse NPO gaven acte de 
presence. 250 flesjes water waren 
ingeslagen om te toasten. Dat we, 
wachtend in de zengende hitte, 
ruim twee later begonnen omdat de 
burgemeester verlaat was, mocht 
de pret niet drukken. Samen met de 
burgemeester heb ik de boom mogen 
planten. 

Dromen worden 
geleefd op de Linda 
Blind Farm School 
in Zambia

… heb ik besloten te stoppen met mijn werkzaamheden als redactielid voor de 
Koopmanskoop. Ondanks alle veranderingen die ik in die jaren heb meegemaakt, 
heb ik het ‘trucje’ nu vaak genoeg gedaan. In diverse redactiesamenstellingen 
- eerst nog vanuit de vestiging Apeldoorn, later vanuit Enschede - heb ik in het 
begin nog de fotobewerking gedaan voor de zwart/wit-uitgaven, maar ook het 
zelf schrijven en het aansturen van met name de project-bijdragen door collega’s 
vond ik altijd leuk om te doen. Het is niet voor niets een blad ‘door Koopmans-
medewerkers, voor Koopmans-medewerkers’. 

Veel spontane ideeën heb ik de revue zien passeren en zijn mij bijgebleven; van 
anonieme columns en bijzondere hobby’s tot de ambachtelijke appeltaart- en 
pastarecepten van Huib Schot. Maar ook enkele In Memoriam berichten hebben 
een blijvende indruk achtergelaten. 

Het is nu tijd om het stokje over te dragen. Het is dé manier om vanuit je functie 
iets extra’s te doen voor de organisatie met daarnaast een prettige bijkomstigheid 
om in de picture te blijven. Dat laatste zal ik ook blijven doen door af en toe zelf – 
alleen dus niet meer als redactielid - een bijdrage aan te leveren. 
Onder het mom: wie schrijft, die blijft! 

Vriendelijke groeten, Micha van den Broek

Dit is alweer de tweede publicatie van de terugkerende 
rubriek: Knibbel knabbel knuisje, van wie is dit kluisje? Op 
de vorige publicatie hebben wij massaal reactie ontvangen.. 
Slechts twee collega’s hadden de collega juist geraden en 
dat verdient een eervolle vermelding: Bianca Demmer en 
Mathijs Budel!

KNIBBEL, KNABBEL, KNUISJE, 
VAN WIE IS DIT KLUISJE?

NA VEERTIEN JAAR...
Marssteden 66  7547 TD  Enschede  I  Postbus 461  7500 AL  Enschede
Telefoon 053 - 4 600 600  I  Fax 053 - 4 600 622  I   www.koopmans.nl
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Startschot wijkvernieuwing 
Hengelo’s Geluk in Hengelo
Er komen circa 350 nieuwe koop- 

en huurwoningen met veel ruimte 

voor groen. Op 3 december 2015 

ondertekenden de directievoorzitters 

Harry Rupert van woningcorporatie 

Welbions, Bianca Seekles van ERA 

Contour en Hans Smit van Koopmans 

Bouwgroep de partnerovereenkomst 

voor de realisatie van de nieuwe wijk. 

Marssteden 66  7547 TD  Enschede  I  Postbus 461  7500 AL  Enschede

Telefoon 053 - 4 600 600  I  Fax 053 - 4 600 622  I   www.koopmans.nl
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Herstructurering Stekken-

berg-West in Groesbeek 

afgerond
Donderdag 26 november 2015 is 

de laatste woning van het project 

Stekkenberg-West in Groesbeek 

opgeleverd. Hiermee is de volledige 

herstructurering van dit project 

afgerond. In vier jaar tijd heeft 

Koopmans deze herstructurering 

voltooid. Een project waarop we  

zeker trots mogen zijn. 

Hoogste punt coöperatie- 

gebouw Groot Agteveld
Op donderdag 10 december 2015 

bereikte de bouw van 22 apparte-

ment en in het coöperatie gebouw 

van project Groot Agteveld het 

hoogste punt. Dat werd samen met de 

toekomstige bewoners en bouwplaats-

medewerkers gevierd. Kopers van het 

eerste uur rolden een groot doek uit 

en hesen de vlag in top.

Project Oer Hollands  
Wonen met bewoners in  
stijl afgesloten
Koopmans nodigde op 15 december 

bewoners uit om geheel in stijl van 

de tijd van het jaar, de afronding van 

het project te vieren met een buurt-/

kerstborrel. Het werd een geslaagde 

happening met veel enthousiaste 

bewoners en veel lof voor het Koop-

mans team dat aan dit project heeft 

gewerkt! Totaal hebben we hier 226 

woningen ontwikkeld en gebouwd.

Raadhuisplein Drachten 

afgerond
Vier jaar lang heeft de bouwcombi-

natie Koopmans - Friso mogen 

werken aan dit fantastische project. 

Dit werd op 18 december 2015 onder 

het genot van een glaasje warme 

glühwein of chocomelk samen met de 

omwonenden gevierd. Zij ontvingen 

een banketstaaf voor de feestdagen.

Square Amsterdam bereikt hoogste punt

Het is donderdag 14 januari 2016, begin van de middag schijnt nog een voorzichtig 

zonnetje en daarna…komt de regen met bakken uit de lucht. Maar dat mag de 

bouwpret in Amsterdam niet drukken, want het hoogste punt is bereikt! Dat wordt 

gevierd met alle bouwplaatsmedewerkers die door opdrachtgever Wonam worden 

getrakteerd op een lekkere warme snack en entertainment van een Hollandse zanger. 

Eerste bewoners in zorg-
centrum Oldenhaghen 
Circa veertig bewoners van de 

Saxenburgh groep werden vrijdag  

4 december 2015 welkom geheten 

door Sinterklaas. Zij namen die dag 

hun intrek in de nieuwe apparte-

menten van zorgcentrum Oldenhaghen 

in Ommen. Koopmans had voor alle 

bewoners een bloemetje geregeld 

en de bouwplaatsmedewerkers 

werden getrakteerd op broodjes met 

gehaktballen.

KOOPMANSKOOP

'Wij hebben als Koopmans laten zien dat wij de schouders er onder zetten met elkaar'

'Audits: het moet 
maar, of een 
mooie kans?'

KOOPMANSKOOP
 PERSONEELSBLAD 

DEC
'20 JA

A
R

G
A

N
G

 4
3

In deze editie heeft de volgende collega haar kluisje 
opengesteld. Het was al snel duidelijk dat ze helemaal 
fan is van de Spice Girls. Ze vertelt: het gaafste wat ik heb 
meegemaakt was toch wel het concert van de Spice Girls 
twee jaar geleden, waar ik speciaal voor naar Engeland ben 
gegaan. In deze coronaperiode is ze niet veel op kantoor, 
want normaliter is mijn kluisje wel iets ongeorganiseerder, 
geeft ze eerlijk toe. 

Weet jij van wie dit kluisje is? 
Stuur je inzending naar: koopmanskoop@koopmans.nl 

>>  vervolg pagina 37
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Dankbaarheid heel graag 
gedeeld
Koopmans Bouw BV was ook bij 
deze ground-breaking ceremony! 
In verschillende speeches werden 
jullie benoemd. Een Nederlands 
bouwbedrijf, waarvan directie, 
medewerkers en klanten de 
uitbreiding van hun Linda Blind Farm 
School mogelijk maken was en is 
erg bijzonder. Of ik echt hun grote 
dankbaarheid over wilde brengen naar 
iedereen die deze bouw mogelijk heeft 
gemaakt? Dat wil ik natuurlijk heel erg 
graag!!

Een boom voor een boom
Helaas moest er ook een grote boom 
wijken voor de primary school. Een 
kleine ramp want deze boom gaf veel 
schaduw af. En bij 40-50 graden is 
elk beetje schaduw een welkome 
verkoeling. Een boom van 15 meter en 
een doorsnede van bijna een meter. 
Ga er maar aan staan. En dat deden de 
mensen. Letterlijk, met een handbijl. 
O.k., met twee handbijlen en twee
schoppen. Na 10 uur zwoegen werd
de boom met de hand en met man en
macht het dorp uit gerold.

Ongewenst bezoek
De stalen 40 foot container stond ook 
nog te wachten. Tot de nok toe gevuld 
met tafels, stoelen, kasten en nog 
veel meer. Elk kind heeft nu een eigen 
tafel en stoel. Er wachtte ons wel een 
onaangename verrassing; in grote 
getalen bleken de termieten toch een 
ingang gevonden te hebben. Met 15 
man hebben we twee dagen gepoetst 
en gesjouwd. De primary school heeft 
zijn eigen “vaccinatie” tegen termieten 

gekregen. Geen houten balken zoals 
in de pre school. De primary school 
heeft een stalen dakconstructie. Daar 
kan geen termiet meer tegenop. 
Pannenbier op zijn Zambiaans
Vieren we in Nederland het hoogste 
punt met pannenbier. Als waardering 
voor alle lokale partners en 
betrokkenen bij de school wilden we 
graag ook in Zambia bij deze mijlpaal 
stil staan. Samen met mijn lokale 
partner, Dream Livingstone Zambia, 
en het schoolteam bedachten we 
een Zambiaanse manier: geen bier 
maar meel. Nshima-meel. Nshima 
is een Zambiaans basisgerecht voor 
bij maaltijden maar heel vaak ook het 
enige hoofdgerecht. Gemalen mais 
waarvan men een soort pap kookt 
(noem het plakrijst). 
Op vrijdag 5 september om 14.00 
u was er een speciale "roof-tile
ceremony". De meeste mensen
met een mondmasker. Helaas
niet allemaal met 1,5 afstand. Het
enthousiasme en de spanning was
te groot om hierbij stil te staan. Met
een toespraak waarin door onze
Zambiaanse partners uitgelegd werd
wat "pannenbier" in Nederland is en
waarom we dit Nederlandse ritueel nu
ook zo graag in Zambia wilden houden.
In plaats van een biertje werden er
73 zaken Nshima meel van elk 25 kg
uitgedeeld.

2020, helaas een heel 
bijzonder jaar
De economische crisis had al in 
2019 hard toegeslagen. De inflatie 
is, met 25 %, ongekend hoog. De 
extreme droogte als gevolg van 
de klimatologische veranderingen 

maakte alles nog een paar graden 
erger. Prijzen stijgen elke dag. Kosten 
ook. Wat dat betekent als je gezin het 
met 1 dollar per dag moet doen, laat 
zich raden. 
En alsof dat nog niet genoeg was, 
bereikte corona ook Zambia. De 
wereld ziet er plotseling heel anders 
uit. Hoewel corona geen verschil 
maakt tussen rijk en arm, weet het 
de armsten wel het snelst te vinden. 
Zo wonen gezinnen vaak met 10 of 
meer in een huisje van 4x4 van leem, 
riet of steen. Het volgende huisje 
staat amper 1 of 2 meter verder. 
Gezondheidszorg is bijna niet te 
betalen. Over IC-bedden kunnen 
mensen niet eens dromen. Wie de 
Linda Blind Farm bezoekt, ziet dat 
handen wassen en afstand houden 
bijna onmogelijke adviezen zijn. 

Corona in de bouw
Zoveel impact als corona heeft op het 
dagelijks bestaan van de mensen, zo 
weinig impact heeft het gehad op de 
planning van de bouw. De aannemer 
ging gestaag door. De bouw ligt 
perfect op planning. We hebben 
het bouwproces opgedeeld in vijf 
fasen. Elke fase wordt afgesloten 
met twee controles. Zowel het 
bouwdepartement van het Ministerie 
van Educatie als de Gemeente voert 
een controle uit. Beiden rapporteren 
onafhankelijk en schriftelijk naar 
onze lokale partner. Deze rapporten, 
begeleid door foto’s en een toelichting 
van onze lokale partner, komen dan 
naar Bouwstenen voor Zambia. Als 
het licht op groen kan, wordt het 
budget voor de volgende bouwfase 
overgeboekt. 

Het verschil
Als jullie dit artikel lezen, heeft 
de eerste oplevering van de 
primary school vast en zeker al 
plaatsgevonden. Mooi op tijd voor de 
start van het nieuwe schooljaar. Dat 
nieuwe schooljaar begint in Zambia 
na de zomer.. in januari! En als reizen 
weer mogelijk is, dan zijn jullie meer 
dan van harte uitgenodigd bij de 
opening van de Xavier Community 
School! 

De wereld veranderen? De armoede 
verbannen? Dat kan niemand in zijn 
of haar eentje. Maar de wereld een 
beetje mooier maken door kinderen 
te helpen opdat zij die armoede 
uit hun wereld kunnen schoppen? 
Dat kunnen we zeker. Als directie, 
medewerkers en klanten en relaties 
van Koopmans Bouw BV maken jullie 
voor de kinderen van de Linda Blind 
Farm School een heel groot verschil! 
Het kerstfeest zal voortaan voor deze 
kinderen elk jaar een stap dichter 
naar een betere toekomst zijn. Dankzij 
jullie geweldige hulp. Een gelukkig en 
gezond nieuw jaar wens ik iedereen. 

Groetjes van Xavier

"De wereld een beetje mooier maken door kinderen te helpen opdat zij         die armoede uit hun wereld kunnen schoppen? Dat kunnen we zeker."
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mensen. Letterlijk, met een handbijl. 
O.k., met twee handbijlen en twee
schoppen. Na 10 uur zwoegen werd
de boom met de hand en met man en
macht het dorp uit gerold.

Ongewenst bezoek
De stalen 40 foot container stond ook 
nog te wachten. Tot de nok toe gevuld 
met tafels, stoelen, kasten en nog 
veel meer. Elk kind heeft nu een eigen 
tafel en stoel. Er wachtte ons wel een 
onaangename verrassing; in grote 
getalen bleken de termieten toch een 
ingang gevonden te hebben. Met 15 
man hebben we twee dagen gepoetst 
en gesjouwd. De primary school heeft 
zijn eigen “vaccinatie” tegen termieten 

gekregen. Geen houten balken zoals 
in de pre school. De primary school 
heeft een stalen dakconstructie. Daar 
kan geen termiet meer tegenop. 
Pannenbier op zijn Zambiaans
Vieren we in Nederland het hoogste 
punt met pannenbier. Als waardering 
voor alle lokale partners en 
betrokkenen bij de school wilden we 
graag ook in Zambia bij deze mijlpaal 
stil staan. Samen met mijn lokale 
partner, Dream Livingstone Zambia, 
en het schoolteam bedachten we 
een Zambiaanse manier: geen bier 
maar meel. Nshima-meel. Nshima 
is een Zambiaans basisgerecht voor 
bij maaltijden maar heel vaak ook het 
enige hoofdgerecht. Gemalen mais 
waarvan men een soort pap kookt 
(noem het plakrijst). 
Op vrijdag 5 september om 14.00 
u was er een speciale "roof-tile
ceremony". De meeste mensen
met een mondmasker. Helaas
niet allemaal met 1,5 afstand. Het
enthousiasme en de spanning was
te groot om hierbij stil te staan. Met
een toespraak waarin door onze
Zambiaanse partners uitgelegd werd
wat "pannenbier" in Nederland is en
waarom we dit Nederlandse ritueel nu
ook zo graag in Zambia wilden houden.
In plaats van een biertje werden er
73 zaken Nshima meel van elk 25 kg
uitgedeeld.

2020, helaas een heel 
bijzonder jaar
De economische crisis had al in 
2019 hard toegeslagen. De inflatie 
is, met 25 %, ongekend hoog. De 
extreme droogte als gevolg van 
de klimatologische veranderingen 

maakte alles nog een paar graden 
erger. Prijzen stijgen elke dag. Kosten 
ook. Wat dat betekent als je gezin het 
met 1 dollar per dag moet doen, laat 
zich raden. 
En alsof dat nog niet genoeg was, 
bereikte corona ook Zambia. De 
wereld ziet er plotseling heel anders 
uit. Hoewel corona geen verschil 
maakt tussen rijk en arm, weet het 
de armsten wel het snelst te vinden. 
Zo wonen gezinnen vaak met 10 of 
meer in een huisje van 4x4 van leem, 
riet of steen. Het volgende huisje 
staat amper 1 of 2 meter verder. 
Gezondheidszorg is bijna niet te 
betalen. Over IC-bedden kunnen 
mensen niet eens dromen. Wie de 
Linda Blind Farm bezoekt, ziet dat 
handen wassen en afstand houden 
bijna onmogelijke adviezen zijn. 

Corona in de bouw
Zoveel impact als corona heeft op het 
dagelijks bestaan van de mensen, zo 
weinig impact heeft het gehad op de 
planning van de bouw. De aannemer 
ging gestaag door. De bouw ligt 
perfect op planning. We hebben 
het bouwproces opgedeeld in vijf 
fasen. Elke fase wordt afgesloten 
met twee controles. Zowel het 
bouwdepartement van het Ministerie 
van Educatie als de Gemeente voert 
een controle uit. Beiden rapporteren 
onafhankelijk en schriftelijk naar 
onze lokale partner. Deze rapporten, 
begeleid door foto’s en een toelichting 
van onze lokale partner, komen dan 
naar Bouwstenen voor Zambia. Als 
het licht op groen kan, wordt het 
budget voor de volgende bouwfase 
overgeboekt. 

Het verschil
Als jullie dit artikel lezen, heeft 
de eerste oplevering van de 
primary school vast en zeker al 
plaatsgevonden. Mooi op tijd voor de 
start van het nieuwe schooljaar. Dat 
nieuwe schooljaar begint in Zambia 
na de zomer.. in januari! En als reizen 
weer mogelijk is, dan zijn jullie meer 
dan van harte uitgenodigd bij de 
opening van de Xavier Community 
School! 

De wereld veranderen? De armoede 
verbannen? Dat kan niemand in zijn 
of haar eentje. Maar de wereld een 
beetje mooier maken door kinderen 
te helpen opdat zij die armoede 
uit hun wereld kunnen schoppen? 
Dat kunnen we zeker. Als directie, 
medewerkers en klanten en relaties 
van Koopmans Bouw BV maken jullie 
voor de kinderen van de Linda Blind 
Farm School een heel groot verschil! 
Het kerstfeest zal voortaan voor deze 
kinderen elk jaar een stap dichter 
naar een betere toekomst zijn. Dankzij 
jullie geweldige hulp. Een gelukkig en 
gezond nieuw jaar wens ik iedereen. 

Groetjes van Xavier

"De wereld een beetje mooier maken door kinderen te helpen opdat zij         die armoede uit hun wereld kunnen schoppen? Dat kunnen we zeker."

Varia| 


