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Voor de aidswezen van Zambia 

Ondertussen in Kalwala’s 

Village 

y of a Toy wordt Stichting! 

 

Er is de laatste tijd heel wat afgebouwd bij het centrum. Vooral dankzij 

de geweldige steun van de Rotary in Brielle zijn de volgende 

gebouwen ondertussen gereed: 

 
 

Een prachtig gebouw met vijf klaslokalen. De plattegrond is dezelfde 

als het eerste schoolgebouw. Alleen bestaat hier het middenstuk uit 

een klaslokaal in plaats van een kantoor. De schoolt telt nu negen 

lokalen, zodat er ruimte is voor klas 1 tot en met klas 9. Op den duur 

zouden we graag tot en met klas 12 gaan, zodat de kinderen de hele 

middelbare school hier kunnen doorlopen. 

 

 

Het nieuwe schoolgebouw: 
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Hier een foto van het nieuwe lerarenteam dat door de regering aangesteld 

is en voor het nieuwe gebouw poseert: 
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De nieuwe kleuterschool: 
 Tot voor kort kregen de allerkleinsten les in één van de kamers van het 

weeshuis. Maar daar is nu ook voorgoed verandering gekomen. Met het 

geld dat het groot dictee van de Rotary Club in Brielle opleverde, is ook een 

fraaie kleuterschool gebouwd. De kleuters waren door het dolle heen van 

blijdschap. Eindelijk hun eigen ruimte.  Het gebouw is netjes gepleisterd en 

beschilderd en in gebruik genomen. Natuurlijk is ook het logo van de Rotary 

aangebracht: 
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Namens alle kleuters: ontzettend 

bedankt!! De opening had een 

groot “Holland”-gehalte. Jammer 

dat de Brielse Rotarians er zelf niet 

bij konden zijn: 

 

 
 



  

En nog steeds was de koek niet 

geheel op. Ondertussen is ook de 

nieuwe keuken voor het weeshuis 

gereed gekomen. Met een gesloten 

en een open gedeelte. In het open 

gedeelte kan de maïspap op een 

open vuur bereid worden. Hier 

poseren Nkweto en twee van zijn 

vrienden vol trots voor het nieuwe 

culinaire paleis.  
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Uitbreiding  van de slaapkamers: 
 

 
Nog steeds gesteund door de Rotary worden ook de twee slaapzalen voor 

de jongens en meisjes uitgebouwd. Nu ze steeds groter worden, werd de 

slaapruimte veel te klein. Als deze ruimten straks klaar zijn, hoeven  ze 

tenminste ’s nachts niet meer “opgestapeld” te worden. Het wordt vast 

prachtig. 

 

 De nieuwe keuken: 
 

De twee vrijwilligers Mike en Sanne hebben ook 

een flinke impuls gegeven aan de 

bouwactiviteiten. Zij hebben tijdens hun verblijf 

een kippenhok voor veertig kippen gebouwd, 

compleet met een buitenhok. De kippen zijn 

gesponsord door Nederlandse vrienden en 

bekenden die hun kip ook van een naam hebben 

voorzien. De weeskinderen eten nu op zijn tijd een 

heerlijk, gezond ei. De overige produktie wordt 

verkocht om de kippenfarm goed te kunnen 

runnen en om ander voedsel te kopen. Mike en 

Sanne: een tien voor deze prachtactie! Wie volgt? 

 

Het kippenhok: 
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Aangezien de leerkrachten momenteel geen geschikte woonruimte 

hebben, is het volgende plan bedacht. Als we eenvoudige huisjes voor hen 

zouden kunnen bouwen, kunnen we de huur gebruiken om de 

weeskinderen te onderhouden. Voor de duurzaamheid van het project zou 

dat goed zijn. Eén van die huisjes hebben we al kunnen bouwen. We 

hebben bij de Nederlandse ambassade in Zambia steun gevraagd voor dit 

onderdeel. Hieronder een foto van het huis. 
 

 

Een huisje voor de leraren: 
 

De graanmolen: 
 De molen draait nu op volle toeren. De mensen uit de omgeving kunnen 

een emmer maïs laten malen voor 500 Kwacha, dat is ongeveer 10 

eurocent. Dat lijkt weinig, maar toch zorgt de molen voor inkomsten voor 

de weeskinderen en de schoolkinderen. 
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 Het water: 
 

Met de stroomvoorziening gaat het goed maar het water zorgt nog wel steeds 

voor problemen. Even heeft er water door de pijpleidng gestroomd maar 

helaas konden de plastic pijpen de druk niet aan. Er wordt aan gewerkt om 

het systeem aan te passen. Misschien wel een mooie uitdaging voor het 

volgende paar vrijwilligers Marieke en Richard, die later dit jaar naar Kalwala’s 

Village zullen gaan. Marieke heeft zojuist de Marathon van Rotterdam 

gelopen en daarmee sponsorgelden opgehaald voor hun geplande 

activiteiten in Zambia. Zie ook http://richardenmarieke.waarbenjij.nu. 

Wat zou het geweldig zijn als onze weeskinderen straks voor het eerst van hun 

leven onder een douche zouden kunnen staan. 

 

 
 
Op de foto onze meest ijverige 

medewerker PeJo met zijn nieuwste baby. 

Die heeft een pakje aan dat Oma 

Roelevink zelf gebreid heeft. PeJo is dan 

misschien wel licht verstandelijk 

gehandicapt, maar van onschatbare 

waarde. Niet alleen houdt hij alle 

gebouwen schoon, helpt hij met het koken 

en alle andere klussen, maar ook is hij altijd 

vrolijk en opgewekt. Met zo weinig zo 

tevreden kunnen zijn, dat is van echte 

waarde. Alle weeskinderen zijn dol op 

hem. Hij is onze held. 

 

 
 

 Hoop: 
 

http://richardenmarieke.waarbenjij.nu/
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Boomstede 465 

3608 BH  Maarssen           

of 

Nachtegaallaan 26 

3181 SL  Rozenburg 

tel: 

0181 219455 

e-mail: 

kooten.van.a@hsleiden.nl 

of 

ger.limpens@gmail.com  

website 
www.joyofatoy.nl 

 

 

 

 

 

VOOR DE AIDSWEZEN 

VAN ZAMBIA 

 

gironummer 2266520 

Stichting Joy of a Toy 
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Ook de andere dorpelingen helpen bij het bouwen. Ze construeren 

eenvoudige toiletten voor de school en helpen bij het bakken van 

de stenen die nodig zijn voor de diverse bouwwerkzaamheden. Wij 

als stichting proberen manieren te vinden om hen te helpen 

economische activiteiten te ontplooien, zodat de zelfredzaamheid 

bevorderd wordt. Ideeën daarover zijn altijd van harte welkom.  De 

bedoeling is tenslotte dat er weer hoop voor deze mensen komt. En 

ook voor onze kinderen. We leven tenslotte met elkaar op deze ene 

wereld.  
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