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Opening middelbare school!

In juli 2012 is de Kalwala Secondary School door onze voorzitter in het
bijzijn van alle betrokken regeringsfunctionarissen officieel geopend.
Het was een prachtig feest. Het gebouw bestaat nu uit drie lokalen
voor grade 8, 9 en 10. Samen met de nursery- en de primary school,
kunnen we nu de kinderen onderwijs geven tot aan hun zestiende
levensjaar. We willen de school graag afbouwen, zodat we alle
kinderen uit Kalwala en omstreken een betere toekomst kunnen
bieden. De bouw verloopt in fases. Voor volgend jaar willen we een
Science Lab bouwen (een natuur-/scheikunde lokaal). Dit is een
voorwaarde om door de overheid als examencentrum voor de
omgeving erkend te worden.
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In memoriam Febby Ngandu
Op 29 mei van dit jaar is de verzorgster van
de weeskinderen, Febby Ngandu, overleden.
We kenden haar als een hardwerkende en
eerlijke vrouw, die heel goed voor de
kinderen was. Ze zorgde altijd voor hen alsof
het haar eigen kinderen waren, en we zijn er
van overtuigd dat ze echte moederlijke
gevoelens koesterde voor alle jongens en
meiden. Ze heeft hen gevoed, gewassen en
opgevoed. Ze heeft van hen gehouden. We
zullen haar niet vergeten. Helaas heeft ze de
strijd tegen haar ziekte op het einde niet
kunnen winnen. We hopen dat ze niet te veel
geleden heeft. Gelukkig hebben we aan
haar laatste wens kunnen voldoen. Ze wilde
heel graag thuis sterven in plaats van in
Lusaka.
Haar familie kan trots zijn op wat zij bereikt
heeft in onze gemeenschap. We weten dat
de weeskinderen haar zullen blijven eren als
moeder. We danken haar oprecht voor alles
wat ze betekend heeft voor het dorp en de
kinderen.

De weeskinderen tijdens de begrafenis van Febby
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Het vrouwenclubhuis

Ondertussen blijven we doorbouwen: het vrouwenclubhuis (gesponsord
door Jowina Roelevink) nadert de voltooiing. Het dak zit er nu op en het
moet alleen nog gepleisterd worden. De vrouwen van het dorp zijn er heel
blij mee en kunnen zo een start maken met allerlei economische
activiteiten. Zo zullen ze bijvoorbeeld kleding en voedselproducten gaan
produceren.

Chinsali provinciehoofdstad!

De nieuwe president van Zambia, Michael Sata, heeft besloten dat er een
nieuwe provincie gevormd wordt met Chinsali als provinciehoofdstad.
Omdat Kalwala Village dichtbij Chinsali ligt, zal dat nieuwe impulsen geven
aan de activiteiten van ons project. Vooral de vakschool zal waarschijnlijk
gaan profiteren van de nieuwe ontwikkelingen.
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De weeskinderen
De voorzitter en zijn familie hebben afgelopen zomer het project
bezocht. De reis was geheel gesponsord door familieleden. Zij hebben
met eigen ogen kunnen zien dat de weeskinderen in goede
gezondheid verkeren.

www.joyofatoy.nl

Lemmy (links) en Sampa (boven) zijn heel blij
met hun zonnebril van de Blokker.

We bedanken iedereen die er weer aan meegeholpen heeft dat deze
kinderen een kans krijgen. Zo hebben vele docenten van Hogeschool
Leiden hun kerstcadeau aan ons project geschonken. En alle
deelnemers van de EK-toto van het Stedelijk College Zoetermeer
hebben hun prijzengeld ter beschikking gesteld. Maar natuurlijk zijn wij
dankbaar voor elke gift en voor elke gedachte van verbondenheid.
Deze wereld is van ons allemaal.

VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA

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

Iedereen krijgt nieuwe schoenen. Mutale, Nancy, Esther, Harriet en
Purity (van links naar rechts) kunnen het zichtbaar waarderen.

