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Voor de aidswezen van Zambia 

De lange-termijn-doelstelling van Stichting Joy of a Toy is om zichzelf 

overbodig te maken. In de ideale situatie is de Zambiaanse 

gemeenschap zelf in staat om voor haar weeskinderen te zorgen. Het 

bouwen van de twee docenthuizen, gefinancierd met het geld dat 

begin 2016 bij het Rotary Dictee is opgehaald, is een enorme bijdrage 

aan deze doelstelling. Met de huuropbrengsten kunnen de 

weeskinderen langdurig ondersteund worden. De bouw van deze 

huizen is in juli 2016 voltooid en na oplevering zijn de huizen dezelfde 

dag betrokken door twee dankbare docenten met hun gezinnen.  

 

 

 

 

 
 

Opbrengst Rotary Dictee goed besteed  

De huizen zijn van zeer degelijke kwaliteit en uitgerust met een 

zogeheten flushing toilet, hetgeen bijzonder is voor het 

Zambiaanse platteland. Zo’n toilet is een voorwaarde voor een 

goede hygiëne. De lokale bevolking heeft meegeholpen met 

het in gereedheid brengen van het terrein en het aanleveren 

van water uit de rivier. 



Iedereen is de Rotaryclub zeer dankbaar voor de geboden steun. De 

kinderen zijn apetrots op hun nieuw ingerichte slaapzalen. Het zal de 

levensomstandigheden in het weeshuis substantieel verbeteren.  
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De slaapzalen in het weeshuis zijn opgeknapt 
 

De aankoop van kledingkastjes voor de kinderen bleek in Chinsali 

onmogelijk. Daarom heeft onze voorzitter besloten om deze kastjes zelf 

te timmeren. Samen met de lokale timmerman en de weeskinderen 

zijn mooie kastjes gemaakt. De kinderen waren er blij mee en de 

kastjes zijn groot genoeg om hun persoonlijke bezittingen in op te 

bergen.  
 

De Rotaryclub heeft ook geld 

ter beschikking gesteld om de 

slaapzalen van de 

weeskinderen te renoveren. 

Eind augustus 2016 is dit project 

uitgevoerd. We hebben in 

verschillende fases 20 bedden, 

20 matrassen en 20 dekens 

gekocht. Met de inzet van onze 

weeskinderen zelf en die van 

onze lokale mensen is het 

gelukt om de doelstellingen te 

realiseren zonder budget-

overschrijdingen.  
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Omdat veel kinderen van heel ver komen om de middelbare school te 

bezoeken, is het plan ontstaan om slaapzalen voor deze leerlingen te 

bouwen. De realisatie daarvan is in gang gezet door onze zusterstichting 

SOZambia. Het eerste gebouw is nu reeds klaar: een mooie slaapzaal die 

aan 32 meisjes een veilig onderdak biedt. 

 
 

Een nieuwe slaapzaal voor leerlingen 
 

De kliniek die door Oma Roelevink bekostigd is, draait nog steeds op volle 

kracht. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen geholpen 

kunnen worden. Hieronder een foto van de under-four clinic. Alle baby’s uit 

de hele regio worden medisch gekeurd, ingeënt en eventueel van 

medicijnen voorzien. De kliniek heeft al vele levens gered. En dat allemaal 

dankzij een oma in Nederland met een groot hart. 
 

De kliniek wordt druk bezocht 
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VOOR DE AIDSWEZEN 

VAN ZAMBIA 

 

De vrouwenclub is actief 

  studiefonds 

 
 

De scholen in Kalwala voorzien duidelijk in een grote behoefte. Ze 

blijven in een snel tempo groeien. Dat is prachtig maar het stelt ons 

ook voor uitdagingen. Tijdens het laatste bezoek dat de voorzitter aan 

het dorp bracht, werd hem gevraagd om sponsors te zoeken voor de 

bouw van lokalen. Bij deze: zowel de lagere als de middelbare school 

heeft dringend drie lokalen nodig. In 2017 hopen we verschillende 

acties te starten om daar het geld voor bijeen te brengen. 
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De scholen hebben lokalen nodig! 

 
 

De middelbare school           De lagere school 

De vrouwen in het dorp spelen een essentiële rol in het streven naar 

zelfredzaamheid. Van oudsher zijn zij het die met nieuwe initiatieven 

komen om voor hun gezinnen te zorgen. De vrouwenclub in Kalwala 

is daar een goed voorbeeld van. De vrouwen van deze club helpen 

bij allerlei taken in het dorp en maken schooluniformen voor de 

leerlingen. In de nabije toekomst willen ze graag samen producten, 

zoals jam en honing, gaan maken. Zij voelen zich sterk met elkaar. 

En hopen dat wij hen ook in 2017 in die saamhorigheid willen 

steunen. Verbondenheid is zoveel meer waard dan materieel bezit. 

Want de belangrijkste dingen in de wereld zijn geen dingen.  
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https://www.facebook.com/www.JoyofatoyFCB.nl 
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