
De derde NIEUWSBRIEF van Stichting Kambo 

 

Update van het Kambo-project 

Het scholenproject van Stichting Kambo in 

Zambia bloeit en groeit, ondanks de Covid 

pandemie en de internationale reisbeper-

kingen. Er zijn de afgelopen twee jaar 5 nieuwe 

scholen toegevoegd aan het lijstje (3 scholen in 

2020, 2 scholen beginnen in 2022). Het 

Zambiaanse team heeft hard gewerkt aan 

deskundigheid van de leerkrachten, alle 

benodigde onderwijsmaterialen zijn vanuit 

Nederland met DHL-bezorging bij de scholen 

aangekomen en ondertussen zijn er – via de 

digitale route - verschillende contacten gelegd 

met nationale en internationale organisaties.  

 

Corona-perikelen  

In 2020 zijn de scholen een aantal malen 

gesloten geweest. Ook in 2021 werd er 

plotseling een onderwijs lockdown 

afgekondigd half juni. In augustus zijn de 

scholen weer open gegaan en aan het derde 

trimester zijn twee weken toegevoegd om de 

verloren tijd voor een deel in te kunnen halen.  

 

 

 

 

 

LOGO-les in Covidtijd: een aantal kinderen met  

mondkapjes in de klas  

Kambo maakt elk jaar een rooster voor de 

scholen voor de behandeling van de LOGO 

2000 materialen zodat alle klassen gelijk op 

gaan per schooljaar. Dat rooster is twee maal 

aangepast. In 2021 hebben de leerlingen 

ongeveer 70% van het lesmateriaal kunnen 

volgen. Dat is nog een hele prestatie. De 

klassen hebben zich ook fanatiek op de 

assessments voorbereid. Deze assessments 

zullen weer in januari 2022 worden 

afgenomen. 

Twee LOGO 2000 teacher trainers zijn tijdelijk 

afgehaakt vanwege Corona problemen. Zij 

werden besmet en zijn nog niet geheel 

hersteld. Onze coördinator Charles Zulu heeft 

de training en de klassenobservaties over-

genomen. Charles Zulu gaat ook de toets-

afname in januari coördineren. Binnenkort 

krijgt Charles hulp van een assistent: een 

gepensioneerd schoolhoofd die heel graag in 

het project wil meewerken en zijn kennis en 

ervaring wil inzetten. Op elke school zal de 

headmaster begin 2022 een LOGO 2000 

begeleider aanstellen (een ervaren docent) om 

de trainingen van nieuwe leerkrachten uit te 

voeren en de assessments te organiseren. 

Teacher trainingen worden deels via video 

gepresenteerd. De materialen voor de teacher 

trainingen komen uit Nederland. 

 

Enorme groei 

Jaarlijks neemt het aantal leerlingen in het 

project, en dus ook het aantal leerkrachten dat 

participeert toe. Op dit moment volgen 

ongeveer 60 klassen, verdeeld over 10 scholen,  

het programma; dat zijn om en nabij de 4000 

leerlingen. Het programma beperkt zich tot 

Grade 2, 3, 4 en 5.  

Op dit moment zijn de meeste klassen overvol. 

Dat is een (in-)direct gevolg van de Covid 

pandemie. Er is veel armoede en bijna alle 

volwassenen in de regio zijn werkloos 

geworden. In dit arme deel van Zambia krijgen 

leerlingen op school tussen de middag een 

grote beker maïspap (aangeboden door een 

internationale katholieke organisatie). Alle 

kinderen worden dus naar school gestuurd 



omdat ze anders verhongeren. Maar de 

leerkrachten klagen; er komt geen extra 

personeel bij en de klassen zijn overvol. 

De trainers en Charles Zulu hebben eind 2019 

een smartphone cadeau gekregen en wanneer 

ze in de buurt zijn van een zendmast sturen ze 

opnames van lessen en van trainingen. We zijn 

steeds erg onder de indruk; iedereen gaat 

fanatiek aan de slag. Zowel leerlingen als 

leerkrachten. 

De headmasters hebben ook vaak zelf een 

smartphone. Wij onderhouden met hen een 

whatsapp-groep. De headmasters zijn meestal 

wel 1x per week in de buurt van een zendmast 

en zo houden we onze communicatie met de 

scholen op peil.  

 

School Language Academy 

In Zambia hebben we eind 2019 een NGO 

opgericht onder de titel School Language 

Academy. Het bestuur van deze SLA bestaat 

bijna geheel uit Zambiaanse schoolhoofden en 

officials. Jaarlijks wordt dit NGO opnieuw 

gecertificeerd door de Zambiaanse overheid. 

SLA is verantwoordelijk voor de leerkrachten 

training en de inhoudelijke ondersteuning. Ze 

worden daarbij aangestuurd en gevoed met 

hulpmiddelen door Marianne en Simon 

Verhallen.  

De SLA is in 2020 opgenomen in een 

evaluerend nationaal onderzoek van het 

Ministerie van Onderwijs in Zambia. Naar 

aanleiding van het onderzoek is het project 

gepresenteerd in een (digitale) seminar voor 

Zambiaanse onderwijsfunctionarissen. 

Toetsen om de resultaten van LOGO te meten 

Afgelopen oktober is het LOGO 2000-project 

en de SLA on-line gepresenteerd op de 

tweejaarlijkse Conferentie van de PALFA (Pan 

African Literacy for All) die in Lusaka werd 

gehouden. Naar aanleiding hiervan zijn 

contacten opgebouwd met functionarissen 

van het ministerie, van de University of 

Zambia, met Unicef en US-Aid. 

Stichting Kambo gaat in 2022 weer in overleg 

met Wilde Ganzen en Triodos Foundation en 

andere grote sponsors, om te zien of zij het 

werk van de SLA opnieuw voor een periode 

willen ondersteunen. 

 

De Kambo-missie en de aangeboden 

expertise komen tot hun recht 

Doel van het project is om de leerlingen, die 

hebben leren lezen in de eigen (regionale) 

taal, met succes te laten doorstromen naar de 

zaakvaklessen in de bovenbouw en de andere 

schoolboeken, die immers nog steeds in het 

Engels zijn. Ze moeten hun lees- en 

schrijfvaardigheid kunnen uitbouwen in de 

onderwijstaal (het Engels). Op die manier 

kunnen ze voldoendes halen in het 

eindexamen en door naar het voortgezet 

onderwijs. Voorheen kon meestal niet veel 

meer dan 20% van de kinderen worden 

toegelaten tot  secundary school. Dat gaan we 

nu met dit project veranderen. 

De headmasters bevestigen onze verwachting 

dat de aanpak ook echt de activiteiten van de 

leerkrachten positief beïnvloedt. Zij zien 

leerkrachten dingen doen die ze vroeger nooit 

deden. Onze bijdrage aan de deskundigheid 

van de leerkrachten is dus zichtbaar. 

Binnenkort starten we, met een 

vooronderzoek, een campagne binnen de 

scholen, om de tweetalige aanpak en het 

gezamenlijk lezen in de zaakvakken meer 

aandacht te geven en effectiever te maken. 

 

 



Katemo Primary school 

Stichting Kambo onderhoudt een speciaal 

potje waarin Nederlandse en Britse sponsors 

sparen voor een nieuwe vleugel voor deze 

arme en afgelegen school. Er zijn  zo veel 

leerlingen dat de school een ochtend- en 

middag shift heeft voor alle klassen. Ook is er 

een bibliotheek ingericht op deze school waar 

kinderen in het weekend kunnen komen 

lezen. De kleintjes worden voorgelezen. Twee 

leerkrachten worden apart door Kambo 

betaald om deze wekelijkse activiteiten uit te 

voeren. Als we weer in Zambia zijn gaan we 

onderhandelen over de aanstaande bouw van 

die vleugel. 

 

Er zijn nog steeds sponsors nodig 

Ondanks de gestage groei blijven we op zoek 

naar nieuwe sponsors. Charles Zulu meldt dat 

er enkele scholen met hem contact hebben 

gezocht omdat ze heel graag in het project 

opgenomen willen worden. Daarom roepen we 

de lezers van deze nieuwsbrief op om in het 

eigen netwerk op zoek te gaan naar 

instellingen, bedrijven of organisaties die een 

school (of een halve school) zouden willen 

sponsoren.  

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten leren met LOGO nieuwe 

didactieken: werken in groepjes en visualiseren 

 

 

Een groot deel van de huidige sponsors voor 

ons scholenproject komt voort uit het netwerk 

van Kambo-sympathisanten. Een sponsor 

financiert alle materialen die de scholen nu en 

in de toekomst geleverd krijgen, ook dragen 

sponsors bij aan de deskundigheidsbevorde-

ring van de teams.  

Kambo schrijft ook aanhoudend stichtingen en 

kleine vermogensfondsen aan om dit project 

onder de aandacht te brengen. En op dit 

moment loopt er een inzamelingsactie van de 

BVNT2 (Vereniging van docenten Nederlands 

als tweede taal). De inzameling zal naar alle 

waarschijnlijkheid ruim de helft van de kosten 

voor een nieuwe school dekken. We roepen 

daarom onze fans en ondersteuners op om een 

bijdrage te storten, zodat we begin 2022 nog 

een derde nieuwe school kunnen gaan 

bedienen. 

 

Tot slot 

Eind november stonden Marianne en Simon 

Verhallen klaar met hun koffers, gevuld met 

trainings- en lesmaterialen en posters, om 

naar Zambia te vliegen. Op het allerlaatste 

moment is het vertrek gecanceld omdat er 

heel erg veel onduidelijkheid was op dat 

moment over reisbeperkingen in Zuidelijk 

Afrika. De spullen zijn nu met DHL verstuurd. 

We hopen dat de reis alsnog in februari of 

maart kan doorgaan. 

Lezers van deze nieuwsbrief die nog willen 

bijdragen aan dit project, zodat er weer een 

school kan worden toegevoegd, kunnen dat 

doen d.m.v. een storting op bankrekening 

NL25ABNA0425766187 t.n.v. Stichting Kambo. 

Alle Kambo-vrienden willen we een 

sprankelend en gezond Nieuw Jaar toewensen 

en daarbij ook nog eens vrolijke feestdagen. 


