
De eerste NIEUWSBRIEF van Stichting Kambo  

 

Waarom een NIEUWSBRIEF? Kambo is nogal in 
beweging. We hebben veel verschillende 
activiteiten  en bij elke activiteit volgen 
ontwikkelingen elkaar snel op. En wat heel 
mooi is: ons netwerk wordt steeds groter. 

Iedereen kan natuurlijk de website bezoeken 
www.stichtingkambo.nl maar we kunnen jullie 
ook af en toe met deze nieuwsbrief opzoeken 
en de laatste nieuwtjes aanreiken. Twee maal 
per jaar. 

 

Corona zet de wereld even op stop 

Onze laatste reis naar Zambia is door de 
Corona-crisis gecanceld. Maar Kambo heeft 
intussen nog wel digitaal 
contact met Zambia. 
Gelukkig hebben we in 
december aan onze man ter 
plaatse – Charles Zulu – 
enkele iphones en een laptop 
van een van onze sponsors 
kunnen overdragen. Charles 
woont in de buurt van de 
hoofdweg en heeft 
elektriciteit en ontvangst. 
Dat helpt. Hij meldt wekelijks 

hoe het staat. De scholen zijn sinds half maart 
gesloten. Misschien dat die eind mei weer 

open gaan. In het algemeen 
zijn er nog weinig corona-
besmettingen in Zambia en 
tot nu toe 5 sterfgevallen. In 
de Eastern Province zijn nog 
geen gevallen bekend, maar 
de lockdown geldt voor het 
hele land. Vanuit Nederland 
kunnen we niet inreizen en 
materialen versturen doen 
we maar even niet. 

 

Chiutikaschool 

De Crowdfunding via Triodos Give the Change 
voor Chiutikaschool was een groot succes. Er is 
een totaalbedrag van  € 3130 gedoneerd.  De 
school is sinds afgelopen januari deelnemer 
van ons project. De leerkrachten krijgen nu 
beschikking over de mappen en de 
docentmaterialen voor de twee Grade-2 
klassen. De leerkrachten worden getraind door 
Charles Zulu. Naast de Chiutika school zijn er 

nog twee andere scholen in januari gestart. Op 
dit moment loopt er een nieuwe crowdfunding 
via  Kambo’s eigen website. Voor één van die 
scholen, de Matula school,  heeft een 
charitatieve stichting al  € 1500 gestort. Het 
scholenproject loopt dus geweldig. We weten 
dat er nog meer scholen staan te trappelen. 
Mogelijk kunnen we volgend jaar weer 
uitbreiden. 

 

 



De pilotscholen 

Drie van de vijf oorspronkelijke pilotscholen in 
Mfuwe (Katemo, Kakumbi, Mwandakwisano, 
Chiwiwatala en Uyoba) zijn inmiddels 
geadopteerd door een Nederlandse sponsor. 
De sponsor financiert alle materialen die de 
scholen nu en in de toekomst geleverd krijgen. 

Ook dragen sponsors bij aan de 
deskundigheidsbevordering van de teams. 
Voor de financiering van de twee resterende 
scholen is Kambo nu in overleg met enkele 
vermogensfondsen. 

 

Resultaten 

In 2019 zijn bij de 5 pilotscholen voor het 3e jaar 
assessments afgenomen bij de klassen die 
LOGO 2000 volgen. Per trimester wordt een 
vast rooster gevolgd en 
leren de kinderen in 
drie maanden 
ongeveer 120 nieuwe 
woorden bij. Herhaling 
is onderdeel van het 
rooster. Leerkrachten 
zetten elke week 
nieuwe posters en 
kaarten in. Wie wil 
weten hoe de lessen verlopen kan opnames 
vinden op onze website.  

Elk trimester testen we de leerlingen 
(maximaal 50 leerlingen per leerjaar per 
school) met een selectie van 24 woorden uit 

het trimesterpakket. De 
resultaten worden met de 
leerkrachten gedeeld en 
geëvalueerd tijdens de 
trainingen en tussentijdse 
bijeenkomsten.. De school en 
de docent  met de beste 
jaarresultaten krijgen een 
Certificate of Excelence dat 
door de DEBS van Mambwe 

district wordt overhandigd. Zie hier 
www.stichtingkambo.nl/bulletin-board/ voor 
de resultaten in een totaal overzicht.

 

School Language Academy 

De School Language Academy (SLA) is in 
augustus 2019 formeel opgericht en in het 
NGO-register van Zambia opgenomen. 
Stichting Kambo heeft geld ingezameld en daar 
hebben Triodos Foundation en Wilde Ganzen 
donaties aan toegevoegd. Dat geld wordt door 
Wilde Ganzen overgemaakt naar de 
Zambiaanse bankrekening van SLA. Inmiddels 
zijn de eerste assistent teacher trainers,  die 
door de gezamenlijke scholen zijn 
voorgedragen, zich aan het inwerken o.l.v. 
Charles Zulu. In Nederland wordt gewerkt aan 
het curriculum en de opleidingsmappen. 

Wanneer Kambo weer in Zambia is, wordt het 
SLA kantoortje ingericht. Kratten vol 
tweedehands kantoorartikelen zijn inmiddels 
in Mfuwe aangekomen. Binnenkort zal het 
Logo van SLA op de Kambo site worden 
getoond. Zo wordt het een heuse 
onderwijsondersteuner in district Mambwe. In 
2020 doorlopen de nieuwe leerkrachten het 
gehele scholingsproject (theorie en praktijk), 
dat wordt afgesloten met een assessment en 
vervolgens ontvangen de leerkrachten een 
opleidingscertificaat. 



 

Katemoschool 

De Katemoschool is een veraf gelegen school 
met slechte voorzieningen, vooral omdat de 
bevolking in het binnen-
land nauwelijks geld heeft 
voor schoolgeld. Met 
behulp van Zambiaanse, 
Nederlandse en Britse 
donaties zijn enkele 
aanvullende voorzieningen 
opgebouwd: 25 nieuwe 
schoolbankjes, een water-
put op het schoolplein, 
stalen picknicktafels, 
afsluitbare kasten voor een schoolbibliotheek, 
tweedehands boeken uit Engeland en geld om 

twee vrijwilligers (leraren in opleiding) te 
betalen die elke zaterdag de schoolbibliotheek 

open stellen, de kinderen   
voorlezen en hen onder-
steunen bij het lezen. De 
kinderen bezoeken de 
bibliotheek bij toerbeurt 
per klas. Stichting Kambo is 
een inzameling gestart 
voor een nieuw schoolblok. 
Er zijn bouwtekeningen en 
een begroting gemaakt. 
We hopen in 2021 met de 

bouw te kunnen starten. 

 

Dankwoord 

We willen hier heel graag alle sponsors en 
donateurs enorm bedanken voor  hun 
bijdragen en andere vormen van steun. Wij 
doen ons best om de kinderen en scholen in 

Oost Zambia aan een betere toekomst te 
helpen. Julie zijn daarvoor de noodzakelijke 
bronnen. Dank! 

 

Bestuur Stichting Kambo & Marianne en Simon Verhallen 


