Joy of a Toy
Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen,
is het geluk dat men aan anderen heeft geschonken.
.
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Voor de aidswezen van Zambia

De middelbare school wordt een kostschool
www.joyofatoy.nl

Goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst. Sinds het begin
van Joy of a Toy hebben we veel nadruk gelegd op educatie. De
scholen die we gebouwd hebben, vervullen ondertussen een regionale
functie. Er worden honderden studenten opgeleid. Vanwege de
goede resultaten heeft de Zambiaanse regering nu besloten dat
Kalwala Secondary School een kostschool wordt. Dat betekent dat
een nog grotere regio bestreken gaat worden. En dat nog meer
kinderen een kans geboden wordt om zich te ontwikkelen. Een mooi
succes dat mogelijk gemaakt is door eenieder die ons steunt.

Nieuwe douches in gebruik genomen
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Dit succes is mede te danken aan de stichtingen SOZ en SS&B. Zij
hebben financiële steun gegeven om een sanitair blok te bouwen voor
de studenten die in de meisjesslaapzaal verblijven. De meiden zijn
ongelooflijk blij met hun nieuwe douches en toiletten. Binnenkort wordt
er ook begonnen aan de bouw van een jongensslaapzaal met
bijbehorende sanitaire voorzieningen. Daarna is de regering aan zet om
grotere slaapzalen te bouwen.
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Kalwala Community Centre
Lazarous Kalwala

Al sinds we het weeshuis geopend hebben, werken we als Joy of a Toy
samen met de mensen van het Kalwala Community Centre. Ze werken
in Kalwala om het project zo goed mogelijk te laten verlopen. We
stellen hen aan jullie voor. Van links naar rechts:
Charity; sinds het overlijden van Febby verzorgt zij de weeskinderen
met grote toewijding.
Ireen; zij is de projectmanager die alles in goede banen leidt.
Emmanuel; hij ziet er uit als een jongeling, maar hij beheert de
financiën als een volwassen en zeer betrouwbare penningmeester,
Maggie; zij houdt de lodges schoon en zorgt goed voor de gasten.
Jonas; de kleuters zijn dol op hem, hij werkt op de kleuterschool en hij is
daarnaast een serieuze en punctuele secretaris van het comité.
Edward; sinds kort werkt hij als ‘general worker’ bij het project.
Simon; hij bedient en onderhoudt de graanmolen in het dorp.
PeJo; zijn befaamde werklust kent geen beperking, hij doet alles.
Kasolo; hij is de nachtwacht die de infrastructuur in de gaten houdt.
Arie; als hij in Zambia is, houdt hij toezicht. Hij lijkt misschien een
vreemde eend in de bijt, maar is al sinds 1981 lid van de community in
Kalwala.

Zoals wel vaker was Chico weer te laat
voor de groepsfoto. Niet met opzet, maar
omdat hij een dringende klus moest klaren.
Hij repareert alles en pakt ook alles aan.
We hebben als Joy of a Toy veel
vertrouwen in onze zusterstichting in Zambia
en we hopen nog lang samen te kunnen
werken met deze groep mensen. Ze zijn
zeer sociaal ingesteld en werken hard om
de gemeenschap in Kalwala en ver
daarbuiten verder te helpen.
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Samenwerking met Antonella’s weeshuis

In de provinciehoofdplaats Chinsali bevindt zich een weeshuis voor
kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. Het is opgericht door een Italiaanse
non, Antonella, die inmiddels overleden is. Momenteel zijn er ongeveer 14
kleuters die daar opgevangen worden. Het weeshuis ontvangt steun van
de Nederlandse organisatie 'Lang leve het Zambiaanse kind'.
De
doelstelling is om de kinderen terug te plaatsen bij de familie als ze vier jaar
oud zijn. We hebben afgesproken dat Joy of a Toy kinderen op kan nemen
in ons weeshuis als blijkt dat er geen familieleden te vinden zijn. We
verheugen ons op deze samenwerking, om op die manier deze kinderen
een kans te geven op een beter bestaan.

De klaslokalen komen er aan

We hebben al eerder aandacht gevraagd voor het lokalentekort van de
immer groeiende scholen in Kalwala. De middelbare school is met de hulp
van de ouders begonnen met het bouwen van twee klaslokalen. En ook de
lagere school heeft de hulp van de ouders ingeroepen om de fundering uit
te graven voor een blok met lokalen. Maar er is geen geld voor cement en
dakplaten. Joy of a Toy heeft beloofd om te helpen en we hebben al een
aardig bedrag ingezameld. We vragen jullie steun om het benodigde geld
bij elkaar te krijgen om deze nieuwe lokalen af te bouwen.
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De watersituatie bij de scholen en de kliniek is sterk verbeterd.
Maar voor de gewone huishoudens is er nog geen stromend water.
We merken dat mensen door alle positieve ontwikkelingen nu zelf
ook eerder in actie komen. Op de foto wordt met de hand een
waterput gegraven die uiteindelijk meer dan 12 meter diep werd.
Een arbeidsintensief en gevaarlijk karwei, maar de beloning is er
dan ook naar: helder water. De village headman laat zich de
eerste slokken goed smaken.
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De laatste maanden is er weer veel steun vanuit Nederland geweest
voor het project. Op de foto neemt Jonas de voetbalshirtjes uit
Varsseveld in ontvangst voor de kleintjes in Kalwala. Regelmatig
stellen mensen spullen beschikbaar voor de kinderen in Kalwala. Het
vervoer van die spullen blijft wel vaak een probleem.
Er hebben ook andere acties plaatsgevonden, waaronder een
tweede sponsortreinreis van studenten van de Thomas More
Hogeschool en het traditionele sponsor-diner van Monique en Ber.
En laten we vooral al die mensen niet vergeten die een financiële
bijdrage leveren. Soms zijn dat eenmalige giften, maar er zijn ook
veel mensen die trouw een maandelijkse gift overmaken. We willen
eenieder bedanken die de moed heeft om aan een ander te
denken. Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen, is
het geluk dat men aan anderen heeft geschonken.

