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1.

Inleiding

Voor u ligt het Plan van Aanpak van Stichting Chivombo.
Stichting Chivombo is een particulier initiatief om op kleine schaal en op heel directe
wijze ontwikkelingshulp te verlenen in Zambia, Afrika.
Dit Plan van Aanpak belicht de achtergrond van de stichting, de doelstellingen en de
(voorlopige) weg om daar te komen. Het is een vooruitblik voor de jaren 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 en 2020. Na deze periode zal de stichting de aanpak evalueren en
een nieuw meerjarenplan opstellen.
De inhoud van dit plan van aanpak is geïllustreerd terug te vinden op de website van
de stichting: www.chivombo.nl. De stichting is bij notariële akte vastgelegd en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2.

Mission Statement van Stichting Chivombo

De stichting stelt zichzelf het volgende doel:

Stichting Chivombo streeft ernaar om het onderwijs en de
gezondheidszorg in het dorp Chivombo, in het noordwesten van
Zambia, te verbeteren. Dit doet zij door het kleinschalig werven
van fondsen en door jaarlijks als goed doel mee te doen aan de
Dam tot Damloop. Het geld wat hierdoor beschikbaar is wordt
geïnvesteerd in voorzieningen en materialen die nodig zijn om
het onderwijs en de gezondheidszorg in Chivombo toegankelijk
en op niveau te houden.
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3.

Zambia

In het midden van Zuidelijk Afrika ligt Zambia. Savanne, moerasland en grote
rivieren tekenen het landschap. Zestien miljoen inwoners in een land dat 19 keer zo
groot is als Nederland. Geen oorlog of dictatuur, wel de grote contrasten tussen arm
en rijk.
In het Noordwesten van Zambia ligt de Zambezi regio. Dit is het land van de Luvales,
een stam die voor de helft in Angola en voor de andere helft in Zambia woont. Ook
wonen hier de Luchazis, Chokwes en de Lundas. Met zijn vele zijstroompjes zorgt de
Zambezi-rivier voor een landschap van grasland en akkers dat heel geschikt is voor
landbouw.
Chivombo ligt aan de oostoever van de Zambezi, op zo’n 10 km van de grens met
Angola. Er is geen elektriciteit, gas of stromend water maar wel veel rust en ruimte.

4.

Chivombo

Het dorp Chivombo is een verzameling kleine boerderijen aan een weg. Op elk erf
woont een familie en staat een huis, meestal met nog wat kleine hutjes ernaast.
Rondom het erf liggen maisvelden en op het erf staan mandarijnen-, mango- en
eucalyptusbomen. De akkers waar de boeren cassave, sweet potatoes, gierst en
pinda’s verbouwen, liggen op een kwartier lopen. Ook het vee graast verder van het
dorp af, in de uiterwaarden van de Zambezi. Er is een waterbron in het dorp maar de
fijnproevers gaan nog steeds 16 kilometer lopen voor het echte schone water uit een
natuurlijke bron.
Het leven in Chivombo is in de loop der jaren weinig veranderd. Je begint de dag
vroeg, zodra rond zes uur de zon opgaat. Dan eet je iets kleins en ga je aan het werk
op de akkers, als veeboer of als ambachtsman. Beladen met sprokkelhout kom je
terug voor een warme lunch. Daarna rust je uit en tegen drie uur ga je weer aan het
werk. Rond zonsondergang, om een uur of zes, wordt er gegeten met de hele
familie. Daarna is het kletsen bij een vuurtje en slapen wanneer je moe bent.
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5.

Onderwijs

In Chivombo, in het westen van Zambia, hebben de meeste kinderen geen kans om
verder te leren. Voordat Stichting Chivombo de onderwijsprojecten in Chivombo
startte had de plaatselijke school niet de middelen om een lokaal te bouwen en
boeken aan te schaffen voor de groepen 1 tot en met 9, de overgangsjaren naar
vervolgonderwijs, vergelijkbaar met de brugklas hier. Door het ontbreken van deze
overgangsklassen was de weg naar vervolgonderwijs voor de meeste kinderen
geblokkeerd. Inmiddels heeft Sticthing Chivombo in samenwerking met de lokale
bevolking en overheid een tweetal klaslokalen gebouwd. Ook zorgt de stichting
jaarlijks voor de benodige schriften en boeken, tevens is er een onderhoudsman
werkzaam.
Met deze nieuwe klaslokalen, een opknapbeurt voor de school en goede afspraken
over onderhoud hebben de kinderen van Chivombo tot in lengte van jaren betere
kansen op een opleiding die bij ze past en daardoor de vrijheid om een beroep te
kiezen dat de beste kans biedt op een goed bestaan.
Stichting Chivombo is opgericht door Jonathan Mateyo, zijn familie en vrienden, om
steun te geven aan mensen in zijn geboortestreek in Zambia. De stichting werkt
efficiënt, omdat zij gebruik maakt van de persoonlijke contacten die Jonathan met
leden van de lokale gemeenschap in dit deel van Zambia onderhoudt. De beschikbare
middelen worden voor 100 procent gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Behalve het
onderwijs is Stichting Chivombo ook betrokken bij de verbetering van de
gezondheidszorg in de streek.

Chivombo Basic School
Op de Chivombo Basic School zitten ongeveer 320 leerlingen. Per twee groepen
delen ze een lokaal en een docent. Er wordt klassikaal lesgegeven en er is aandacht
voor muziek en sport. Inmiddels heeft de school zeven lokalen en je kan tot en met
groep negen hier naar school. Wie daarna verder wil leren moet naar de kostschool
in Zambezi. Voor veel ouders is dat te duur.
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Chivombo Bibliotheek
Na de komst van de klaslokalen voor groep acht en negen bleek dat de school
behoefte had aan een bibliotheek. Sinds vorig jaar zijn we begonnen met de bouw.
Het plan is om de bibliotheek eind 2016 in gebruik te kunnen nemen. Dit houdt in
dat het gebouw klaar is en de boeken gebruikt kunnen worden.

It onderwijs
In 2014 is er begonnen met de bouw van een IT centrum, plan is dat deze in 2016
zal worden afgerond. In het IT centrum zullen kinderen, onderwijzers en medisch
personeel getraind worden in eenvoudige computervaardigheden.
Als locatie is gekozen voor een mooi stuk land in de plaats Zambezi District Centrum,
het administratieve hart van de regio Zambezi, op bereikbare afstand van Chivombo.
In deze plaats is internet beschikbaar, wat noodzakelijk is voor It onderwijs.
Vanaf 2017 hopen wij te beginnen met de inrichting van het gebouw en de start van
het onderwijs.
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6.

Gezondheidszorg

Net als bij het onderwijs heeft voormalig president Kaunda in de jaren ’70 gezorgd
voor gezondheidszorg tot op plattelandsniveau. Tot 2009 was er in Chivombo slechts
een ‘rural health clinic’. Dit was een gebouwtje midden in het dorp waar tweemaal
per week een spreekuur was. Ook de zwangerschaps- en kraamzorg gebeurde vanuit
deze kliniek, evenals de voorlichting over AIDS. Ook heeft Chivombo, zoals elk
Zambiaans dorp, een ‘health officer’ toegewezen gekregen die de bewoners helpt
met voorlichting over hygiëne en preventie van ziektes als malaria en cholera.
In 2009 is de stichting gestart met de bouw en in 2010 is de nieuwe opnamevleugel
in gebruik genomen. Gevolg van deze investering is dat de overheid het
oorspronkelijke gebouwtje heeft vervangen en de kliniek gepromoveerd heeft tot
Health Centre. Er is meer personeel beschikbaar, patienten kunnen worde
opgenomen en de kliniek voldoet weer aan de eisen van deze tijd.
Komende jaren zal de stichting investeren in medische apparatuur en onderhoud van
de kliniek.
In geval van ernstig of acute ziekte is er een missieziekenhuis in Chavuma, 35 km
verder naar het noorden. Via radio telefoon wordt er dan contact gezocht met het
grote ziekenhuis en de patient wordt opgehaald met de ambulance.
7.

Plan van Aanpak

Stichting Chivombo denkt in drie fasen een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan
het onderwijs en op termijn de gezondheidszorg in Chivombo.

Stap 1
Een financiële impuls is de eerste stap. Er is geld nodig voor een bibliotheek en om
een It centrum en twee extra klaslokalen te bouwen. We maken hierover afspraken
met de directeur en de Parents Teachers Association, de ouderraad van de school.
Deze afspraken zetten we op papier in een contract. Dit is een plan dat in de
komende 6 jaar kan worden uitgevoerd. We denken hiervoor € 195.000 nodig te
hebben.

Stap 2
De tweede stap is zorgen voor goed onderhoud zowel de school als het
gezondheidscentrum, preventie is beter dan genezen.
We financieren het salaris van een lokale onderhoudsman en tevens het gereedschap
en materiaal. Het loon van iemand in een dergelijke baan bedraagt ongeveer €650
per jaar.
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Stap 3
Inmiddels draait de school en de gezondheidsklinkiek en worden de gebouwen goed
onderhouden. Toch ontbreekt bij de school nog altijd groep tien, elf en twaalf.
Aangezien veel ouders niet de middelen hebben om hun kinderen naar de kostschool
te sturen, kunnen veel leerlingen nog altijd niet doorstuderen. Daarom willen we een
derde stap zetten. De school verder uitbreiden zodat ook de laatste drie groepen op
Chivombo school aanwezig zijn. Dit is nu nog toekomstmuziek maar daar willen we
graag naartoe werken.
Wij hopen dat het resultaat van onze inspanning is dat de kinderen uit Chivombo
langer naar school kunnen en daarmee een hogere opleiding halen. Dan is de kans
op een vervolgopleiding groter en kunnen ze kiezen of hun toekomst in het dorp ligt
of verder weg, in de steden.
Onze inspanning is efficiënt omdat onze contacten direct en bekend zijn. Er zitten
geen organisaties tussen en ook de communicatie verloopt direct met de
betrokkenen. De stichting maakt ieder jaar een jaarverslag waarin verantwoording
over de financiën wordt afgelegd.

8.

Fondsenwerving

Stichting Chivombo draait op sponsoring door vermogende stichtingen, particulieren
en bedrijven. Het streven is om de komende jaren de volgende bedragen te werven.
2015: € 35,000
2016: € 35,000
2017: € 35,000
2018: € 30,000
2019: € 30,000
2020: € 30,000
Via fondswerving worden de grootste subsidies binnen gehaald.
Daarnaast is mond op mondreclame de beste methode gebleken, vandaar dat
geïnvesteerd is een goede website.
Daarnaast wordt er regelmatig als goede doelen stichting meegelopen met de Dam
tot Damloop tussen Amsterdam en Zaandam. Dit is een hardloopwedstrijd van 16 km
waarbij de lopers zich kunnen laten sponsoren voor een goed doel.
Na 2020 volgt een evaluatie en zonodig een bijstelling van de doelstellingen voor wat
betreft de fondsenwerving.
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