De tweede NIEUWSBRIEF van Stichting Kambo
We hebben beloofd dat we twee keer per jaar een NIEUWSBRIEF zouden rondsturen om onze
vrienden, donateurs en andere belangstellenden op de hoogte te houden. In dit bijzondere Coronajaar is dit de tweede NIEUWSBRIEF. Ook in Zambia zijn de scholen lange tijd- gesloten geweest. Maar
gelukkig zijn er toch ontwikkelingen en goed nieuws te melden.
Daarover vertellen wij in het eerste deel van de NIEUWSBRIEF. In het tweede deel laten we Charles
Zulu aan het woord. Hij rapporteert direct vanuit Mfuwe Zambia over zijn activiteiten van het eerste
half jaar. Vanwege Covid hebben wij zelf onze traditionele driemaandelijkse bezoeken helaas moeten
uitstellen.

Corona treft ook Zambia
_________________________________________________________________
Ook in Zambia worden Coronabesmettingen (17.000) en Corona
sterfgevallen (360) gemeld, zij het
vele malen minder dan in
Nederland. De scholen waren
gesloten sinds half maart. In juli zijn
wel de examenklassen geopend. In
september zijn alle scholen weer
open gegaan, maar er kwamen ook
maatregelen voor social distance.
Het gevolg was dat alle overvolle
klassen in twee of drie groepen
werden verdeeld en achter elkaar
les zouden krijgen. Er is dus heel
Gelukkig hebben we vorig jaar onze
coördinator ter plaatse – Charles Zulu – enkele
iPhones en een laptop van een van onze
sponsors kunnen overdragen. Charles woont in
de buurt van de hoofdweg en heeft elektriciteit
en ontvangst. Dat helpt. Hij meldt wekelijks
hoe het ervoor staat en hij stuurt regelmatig
foto’s van LOGO lessen, waarvan we er enkele
in deze NIEUWSBRIEF hebben opgenomen.
Vanuit Nederland kunnen we niet inreizen,
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veel minder onderwijstijd voor
de leerlingen. We zien op de
foto’s die ons worden gestuurd
dat sommige leerkrachten en
de meeste leerlingen mondkapjes dragen. De verwachting
is dat vanaf januari alle scholen
weer een normaal rooster gaan
draaien. Onze laatste reis naar
Zambia was precies een jaar
geleden. Maar we hebben
intussen nog wel digitaal
contact met Zambia.

maar we hebben wel de onderwijsmaterialen
kunnen op
sturen. Het
duurt een
paar weken,
maar
het
komt toch
altijd aan.
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Sponsoracties voor de scholen
_________________________________________________________________
De vorige NIEUWSBRIEF konden we melden dat
de crowdfunding voor de Chiutikaschool een
totaalbedrag van € 3130 heeft opgebracht.
Daarna zijn we een sponsoractie gestart voor
de Malindaschool. Inmiddels hebben twee
charitatieve instellingen elk € 1500 gedoneerd.

Nu kunnen we ook de Malindachool voorzien
van materialen en teacher trainingen. Op onze
website wordt nu de inzameling voor de
Matulaschool gestart. Deze school is al wel
begonnen met de teacher training en gaat ook
het LOGO2000 materiaal inzetten in Grade 2.

We zoeken nog steeds sponsors voor scholen
_________________________________________________________________
We roepen de lezers van deze NIEUWSBRIEF op
om eens in het eigen netwerk op zoek te gaan
naar instellingen, bedrijven of organisaties die
een school (of een halve school) zouden willen
sponsoren. Een groot deel van de huidige
sponsors voor ons scholenproject komt voort
uit het netwerk van Kambo-sympathisanten.
De sponsor financiert alle materialen die de

scholen nu en in de toekomst geleverd krijgen.
Ook dragen sponsors bij aan de deskundigheidsbevordering van de teams. Kambo zelf
gaat natuurlijk ook op zoek naar sponsors; we
schrijven vooral kleine vermogensfondsen aan.
Ook dat levert goede contacten en soms een
sponsor op.

De leerkrachtentrainingen
_________________________________________________________________
In 2020 zijn de leerkrachtentrainingen van de
aangesloten scholen zo veel mogelijk gewoon
doorgegaan. Alleen nieuwe
leerkrachten die voor het
eerst met LOGO2000 gaan
werken worden getraind. Dat
zijn meestal 4 of 5
leerkrachten per school.
Leerkrachten worden namelijk
vaak overgeplaatst; elk nieuw
schooljaar zijn er weer nieuwe
leerkrachten. Vanuit Nederland zijn de vereiste trainingsmaterialen opgestuurd en
lokaal gekopieerd. Er zijn nu twee nieuwe
teacher trainers aangesteld en onder
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supervisie van Charles Zulu zijn zij aan het werk
gegaan. Zij volgen een vast programma en zij
doen ook de klassen-observaties tussen
de trainingen door. De trainers delen
fanatiek
demonstratielessen
via
WhatsApp. Op de foto hiernaast is te
zien hoe Sophie, een van de trainers,
met een speelgoedvliegtuigje de les
rond het woordcluster ‘climbing-flyinglanding’ demonstreert. Elke trainer
heeft 4 scholen onder beheer. De
dagvergoedingen en het reisgeld voor
deze trainers worden betaald uit de
fondsen van de School Language
Academy (gefinancierd door o.a. Wilde
Ganzen en Triodos Foundation).
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School Language Academy
_________________________________________________________________
De School Language Academy (SLA) is in
augustus 2019 formeel opgericht en in het
NGO-register van Zambia opgenomen.
Stichting Kambo heeft geld ingezameld en daar
hebben Triodos Foundation en Wilde Ganzen
donaties aan toegevoegd. Dat geld wordt door
Wilde Ganzen overgemaakt naar de
Zambiaanse bankrekening van SLA. Inmiddels
zijn de eerste assistent teacher trainers, die
door de gezamenlijke scholen zijn voorgedragen, zich aan het inwerken o.l.v. Charles
Zulu. In Nederland wordt gewerkt aan het

curriculum en de opleidingsmappen. Wanneer
Kambo weer in Zambia is, wordt het SLA
kantoortje ingericht. Kratten vol 2e hands
kantoormiddelen zijn inmiddels in Mfuwe aangekomen. Binnenkort zal het Logo van SLA op
de Kambo site worden getoond. Zo wordt het
een heuse onderwijsondersteuner in Mambwe
district. In 2020 doorlopen de nieuwe
leerkrachten het gehele scholingsproject
(theorie en praktijk) dat wordt afgesloten met
een assessment en vervolgens ontvangen de
leerkrachten een opleidingscertificaat.

REPORT Charles Zulu Coordinator Teacher Training (November 1st,
2019 – September 1st, 2020)

1. Training of head teachers. In December we
have trained our head teachers in the schools
where we are operating from currently. The

schools are Uyoba, Chiwawatala, Kakumbi,
Mwenda Kwisano, Katemo and the new schools
of Malimba, Matula and Chiutika.

2. From 10th of January up to 23rd of January, I
have trained 20 new teachers from 8 schools in
their different schools to introduce them to the
LOGO materials and the LOGO teaching
methodologies. The new teachers from

Malimba, Matula and Chiutika were grade 2
teachers, who were to start the program in
their respective schools and the new teachers
who were going to teach grades 2-5 in the old
schools.

3. Monitoring LOGO teachers. From time to
time, I visit schools to check on teachers and see
how the program is moving and appreciate
their challenges. I discuss with them and their
administrators on how best to improve the
program. In the meanwhile teachers like to
present LOGO lessons because they are short

and exciting to teach. The learners like LOGO
because they are actively involved in the
lessons and the posters are amazing to look at.
The main challenge I face wherever I go is overenrollment in the classes which pauses a
challenge to the teachers to effectively involve
everyone in the shortest possible time.

Nieuwsbrief 2 – December 2020

3

4. Assessment of learners. We assess all the
learners once a term with printed materials
which are brought in the country by
Simon/Marianne. They are properly thought of
assessments which test the pupil’s retention of
the vocabulary learned during the term.

Schools are encouraged to compete in the first
term. Mwenda Kwisano came first in 2019. At
the end of the school year we aggregate
everything and come up with the best school,
the best grade and the best teacher. The best
school is awarded a certificate.

5. Marche 19th the Government closed down
all the schools in Zambia because of the Covid

pandemic. Schools are open again since
September 2020.

Charles Zulu – Coördinator Teacher Training - School Language Academy

Katemoschool
_________________________________________________________________
En
tot
slot
nog:
de
Schoolbibliotheek van Katemoschool is ook weer geopend! Op
14 november ontvingen we een
app-bericht dat hiernaast is
afgedrukt. De kinderen kunnen
op zaterdag terecht en elke klas
heeft twee uur om boeken te
lezen. Van elke klas komt bijna de
helft naar het bibliotheekuur. Nu
kan het alleen nog op zaterdagen
omdat de bibliotheek is onder-

gebracht in een paar
afsluitbare kasten in een
klaslokaal dat de hele week in
gebruik is om les te geven. Er
zijn
twee
bibliotheekassistenten die worden
betaald uit een bijdrage van
een groep Britse leerkrachten. Deze groep heeft
ook gezorgd voor de boeken
en de assistenten een korte
training gegeven.

En dan nog dit
_________________________________________________________________
Veel dank voor alle steun. We wensen al onze sympathisanten coronavrije en plezierige feestdagen.
Bestuur Stichting Kambo & Marianne en Simon Verhallen
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