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Een nieuwe middelbare school!
In oktober 2011 is de laatste fase van het project van de Rotary Club
Brielle, Voorne-Putten en Europoort afgerond. Een schoolgebouw met
drie ruime lokalen en twee “departmental rooms” dat gebruikt gaat
worden als een middelbare school voor kinderen die van onze
basischool komen. De kinderen van Kalwala en onze stichting zijn de
Rotary Club daar heel dankbaar voor.
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Douches en wc’s
Bij het weeshuis is nu een verbeterde was- en toiletvoorziening
gerealiseerd. Hierbij is een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in
sanitatie en hygiëne. De toiletblokken zijn namelijk voorzien van
moderne septic tanks. De kennis over het bouwen van septic tanks was
in de regio niet aanwezig. Deze moest van elders komen. Door nu de
studenten en docenten van de bouwopleiding intensief te betrekken bij
de realisatie van de septic tanks, is deze kennis in de toekomst ook
beschikbaar bij volgende bouwprojecten. Onderstaande foto laat de
septic tank zien. Hierbij wordt het afvalwater in twee stappen gereinigd.

De weeskinderen zijn vanzelfsprekend dolblij met hun voorzieningen.
Voor het eerst van hun leven kunnen ze onder een douche en naar een
echte zit-wc. Water halen bij de rivier is nu verleden tijd.

Pagina 3

De vakschool is al volop in bedrijf!
Met behulp van de stichting SOZ is er een prachtige vakschool
gerealiseerd met 4 theorie- en 2 praktijklokalen, waar leerlingen een
praktisch beroep leren. In dit eerste jaar is begonnen met de opleiding tot
metselaar. Op die manier kunnen de studenten later ook helpen bij de
realisering van verdere bouwprojecten.

De studenten zijn ontzettend trots op hun school en hun opleiding. Ze lopen
stage bij echte bouwprojecten van de Zambiaanse regering in de regio.
Ook zullen ze helpen bij de bouw van huisjes voor de docenten van de
basisschool, de middelbare school en de vakschool.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook elektriciens, loodgieters en
veehouders opgeleid worden, zodat er steeds meer vakmensen in de regio
komen, die ook hun eigen bedrijfje op kunnen richten.

Pagina 4
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

Gironr. 2266520
Stichting Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

De weeskinderen
Die worden steeds groter. Dyness heeft hen in september bezocht en
heeft met eigen ogen gezien dat ze allemaal gezond en gelukkig zijn.
En dat vooral dankzij alle mensen die ons steunen met vaak geweldige
initiatieven. Het zijn er teveel om allemaal apart te noemen maar wees
er van overtuigd dat alle kinderen van het dorp nooit zullen vergeten
wat de mensen in Nederland voor hen doen. Bedankt!

We hopen van harte dat U ons ook in 2012 zult blijven ondersteunen.
Want het diepste verlangen van een mens is toch om waardevol te
kunnen zijn voor een ander…

