De vakantieperiode zit er weer op en de scholen zijn weer begonnen.
In juli zijn Lieke en Hetty in Cape Maclear geweest en zij hebben kunnen
zien hoe het staat met de voorzieningen, die zijn gerealiseerd afgelopen
jaar dankzij de gulle gaven van onze donateurs.
Er zijn op het schoolterrein twee degelijke, zgn. Afridev, pompen
neergezet, die schoon grondwater oppompen, uit een diepte van plm. 25
m. De pompen worden goed gebruikt, niet alleen door de leerlingen en
onderwijzers, maar ook door families die in de buurt wonen. Dit water
wordt gebruikt voor het schoonhouden van de klaslokalen en de toiletten,
maar ook door de vrouwen van het voedingsprogramma, die elke dag
maispap koken voor de ruim 2500 leerlingen.
Tijdens het bezoek aan de school waren we niet alleen in gezelschap van
onze project manager mr. Kingston Nkhoma, maar ook van Reinier
Veldman, die werkt voor het Mzuzu Smart Centre, dat heeft geholpen bij
het aanleggen van de pompen. Samen met Reinier hebben we de
voorzieningen geinspecteerd.
Niet alleen zijn er pompen gemaakt, ook zijn er diverse latrines
leeggehaald, zodat deze de komende vijf tot zeven jaar weer kunnen
worden gebruikt.Verder zijn er wat wc-gebouwtjes opgeknapt en is er een
jongens urinoir aangelegd.
We spraken met het hoofd van de school, mevrouw Chipojola en in
aanwezigheid van een van de onderwijzers, mr. Billy Tcheza (zie foto).

Er is in het ook een training gegeven bij de school over het gebruik van
water en over hygiëne.
Tijdens een tweede bezoek hebben we de voorzieningen officieel aan de
school overgedragen tijdens een ceremonie, die werd bijgewoond door
enkele onderwijzers, de oudercommissie, het schoolbestuur en de lokale
chief Chembe. Er is hiervoor een document gemaakt, dat door diverse
partijen is ondertekend.

Er waren ook drie handwasplekken gemaakt, maar deze voldoen niet aan
de verwachtingen. De kwaliteit van de voorziening liet te wensen over en
de constructie was niet geschikt voor het intensieve gebruik. Samen met
het Mzuzu Smart Centre gaan we op zoek naar een beter alternatief.
Aan het einde van het bezoek
overhandigde Reinier Veldman acht
zgn. table top filters aan de school, die
kunnen worden gebruikt om water te
filteren. De filters worden geplaatst bij
de diverse lokalen en leveren per dag
zo’n 40 l. goed drinkwater.
Per lokaal zijn daarbij door onze
stichting nog zo’n 40 plastic bekers
geleverd.

Binnenkort verwachten wij een financiële rapportage van het Mzuzu
Smart Centre en zullen we samen met hen bekijken hoe we verder gaan.
Het is nog steeds onze bedoeling om een gebouwtje te laten maken waar
oudere meisjes, die menstrueren, zich veilig voelen om zich te kunnen
verschonen. Dat zou betekenen dat zij gewoon naar school kunnen komen
en niet elke maand een week thuis blijven. Maar ook hier geldt dat
voorlichting een belangrijke rol speelt. Daarvoor hebben we de hulp nodig
van onderwijzers en ouders. We willen graag onderzoeken hoe we dit
kunnen realiseren.
Nog voor vertrek uit Cape Maclear hebben Lieke en Kingston de jaarlijkse
bestelling schoolmaterialen gedaan bij de firma Andrex in Blantyre. De
12.500 schriften, 3.500 balpennen en potloden zijn intussen bij de school
afgeleverd. (zie foto).
Ook hebben zij weer 100 meter stof gekocht,
om hiervan uniformen te laten maken voor
de allerarmste kinderen. De uniformen
worden door de plaatselijke kleermaker
gemaakt.
We kijken terug op een plezierig en nuttig
bezoek aan het dorp. Natuurlijk houden we u
op de hoogte van onze plannen in een
volgende nieuwsbrief!
Maar u kunt natuurlijk ook kijken op
www.jufliekenaarmalawi.nl

