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Achtergronden: 

Maanda is een landelijke gebied met in totaal 7 dorpen in het chiefdom van Mapanza gelegen in 

Choma district in de zuidelijke provincie van Zambia. Choma ligt 300km vanaf de hoofdstad Lusaka 

en 200km vanaf livingstone. 

   

 

De gemeenschap van Mapanza is gelegen in de zuidelijke provincie van Zambia, op 75 kilometer 

van de hoofdstad district Choma. De Zambiaanse regering heeft onlangs de gemeenschappen van 

Mapanza en Choma aangesloten met een geasfalteerde weg. Deze belangrijke investering zal een 

aanzienlijke sociale en economische impact op de ontwikkeling van de gemeenschap.  
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Het gebied rond Mapanza is voornamelijk bedekt met bossen. Mapanza heeft een tropisch klimaat 

en voldoende toegang tot water, dat ligt op slechts 10 meter onder het maaiveld. Kleinschalige 

landbouw is de belangrijkste vorm van inkomsten. Ongeveer 128.000 mensen wonen in traditionele 

landelijke woningen binnen een straal van 35 kilometer, ze maken deel uit van de Tonga stam. 

 

Binnen Maanda is één school aanwezig die basisonderwijs biedt aan kinderen uit Maanda en de 7 

omliggende dorpen. Deze school is gebouwd in het jaar 1950 en de oorspronkelijke gebouwen zijn 

grotendeels vervallen. Bij de start van de projecten van Stichting Maanda, waren er vier klaslokalen 

in gebruik en bood de school onderwijs aan ca 350 kinderen, die beperkt les kregen in overvolle 

klaslokalen.  

Stichting Maanda: 

Alle lopende project en toekomstig op te starten projecten vallen onder Stichting Maanda, een 

aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI). De bestuurders van Stichting Maanda, 

geïnspireerd door de millenniumdoelstellingen en uitgaande vanuit hun maatschappelijke 

betrokkenheid, willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Maanda en de omliggende 

dorpen. 

Doel: 

Het doel van Stichting Maanda luidt als volgt;  

Het leveren van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan Maanda in Zambia 

ter bevordering het perspectief van kinderen in dit landelijke gebied, zodat zij beter kansen krijgen 

voor hun toekomst. 

 

Om die reden maakt het bestuur van Stichting Maanda zich hard om de lopende projecten af te 

ronden en nieuwe projecten op te starten, gericht op het verhogen van het onderwijsniveau van de 

kinderen. Zodat zij in staat zullen zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Maanda 

op het vlak van gezondheid, welzijn en werkgelegenheid. 

Doel van de projecten rondom Maanda Primary School 

Het doel van de projecten is het beschikbaar stellen van faciliteiten voor onderwijs voor de 

kinderen van Maanda en omgeving waardoor het toekomstperspectief van de kinderen verbetert. 

Enerzijds doordat meer kinderen naar school kunnen en ze meer uren per dag onderwijs 

aangeboden krijgen. Anderzijds door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook wordt er 

contact gelegd tussen de kinderen in Maanda en Deventer waardoor het perspectief van de 

leerlingen wordt vergroot. 

 

De projecten zijn gericht op het verbeteren van de dorpsschool en het aantrekkelijke maken voor 

goed opgeleide leraren om in het dorp te werken. Om dit te realiseren, wordt het bestaande 

schooltje verbouwd c.q. uitgebreid en voorzien van elektriciteit. 

 

Gezien de omvang van de activiteiten, zijn de projecten opgedeeld als volgt: 

PROJECT Activiteit Status 

I � Afmaken van de bestaande klassenblok van twee lokalen;  

� Het bijbouwen van nieuw klassenblok ook met twee lokalen; 

� Starten met de uitwisseling tussen de leerlingen van de scholen in 

Deventer en Maanda. 

Gereed 
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� Het aansluiten van elektriciteit; 

� Beschikbaar stellen van een ingericht bibliotheek. 

Gereed II 

� Elektrisch bedraden van klaslokalen en woningen van leerkrachten. 

� Uitbouwen van de uitwisseling tussen scholen in Deventer en 

Maanda  

� Beschikbaar stellen van computers; 

 

III � Het bouwen van twee woonhuizen voor leraren; 

� Het planten van fruitbomen; 

 

 

Resultaten van Project I 

 
De nieuwe schoolgebouwen; resultaten van project I (Maanda 13-05-2010) 

 

Door de uitbreiding van de school met twee extra lokalen, is er meer ruimte beschikbaar gemaakt 

voor de huidige leerlingen. Ze kunnen langer naar school om onderwijs te genieten. Bovendien is de 

school na uitbreiding in aanmerking gekomen voor upgrading door het ministerie van onderwijs. 

Het dorpschooltje, is niet meer een 'primary' school, maar is een 'basic' school geworden. Dit houdt 

in dat de school het lesprogramma mag uitbreiden tot en met de 10e klas. Hierdoor kunnen 

leerlingen langer naar school. Door de resultaten van Project I, biedt de school meer 

toekomstperspectief aan de leerlingen. 
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Doelstelling van Projecten II en III 

Het doel van de projecten II en III, is het aantrekkelijke maken van de dorpsschool, waardoor het 

aantrekkelijke wordt voor veel kinderen naar school te gaan. Maar ook niet onbelangrijk, dat het 

makkelijke wordt om goed opgeleide leerkrachten aan te trekken.  

Project II; concreet. 

1. Het aansluiten van elektriciteit; 

2. Het beschikbaar stellen van een ingerichte bibliotheek; 

3. Het elektrisch bedraden van klaslokalen en woningen van leerkrachten. 

4. Uitbouwen van de uitwisseling tussen scholen in Deventer en Maanda ; 

5. Het beschikbaar stellen van computers 

             

Project III; concreet. 

1. Het bouwen van twee woonhuizen voor leraren; 

2. Het planten van fruitbomen; 

Projectactiviteiten: 

De werkzaamheden zijn als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLAND: 

1. Projectorganisatie inrichten. 

2. Ontwerpen van gebouwen en 

uitwerken van globaal uittrekstaten. 

3. Fondsenverwerving 

4. Overhandigen van 

ontwerptekeningen 

en overmaken van financiele 

middelen. 

5. Monitoren + public relations 

(waaronder bijzitten van oplevering) 

6. Vormgeving 

uitwisselingsprogramma 

ZAMBIA: 

1. Projectorganisatie inrichten. 

2. Aanvragen offerte voor aansluiting 

elektriciteit. 

3. Opzetten van een organisatiestructuur; 

waaronder het benoemen van een raad 

van toezicht (village headmen), 

bouwmeester en projectleider. 

4. Het op een traditionele wijze 

vervaardigen 

van bakstenen (in veld ovens). 

5. De bouwactiviteiten. 

6. Monitoren + public relations (waaronder 

leggen van 1e steen of bijzitten van 

oplevering). 

7. Inrichting klaslokalen. 

8. Planten van fruitbomen 
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Beoogd resultaat: 

Project II en III is afgerond wanneer elektriciteit is aangesloten en twee woningen van onderwijzers 

zijn gerealiseerd. Ook moeten computers geplaatst en ingebruiksgenomen zijn en fruitbomen 

geplant. Tot slot is de uitwisseling tussen de leerlingen mogelijk gemaakt via internet. 

 

Kwaliteit aspecten: 

Bij oplevering zijn de wanden van de gebouwen gepleisterd en geschilderd. De vloer is afgewerkt. 

Er is geen plafond aangebracht en de dakbalken blijven in het zicht. 

 

Tuin inrichting:  

Fruitbomen aan weerskanten van de oprij laan naar het hoofd weg en op het school terrein. 

Beoogde tussenresultaten: 

Het project kent de volgende mijlpalen: 

� Vervaardigen van ontwerptekeningen en uittrekstaten. 

� Vervaardigen schetsontwerp van te planten fruitbomen. 

� Fondsen verwerving 

� Het succesvol overmaken van geld naar de bouwmaterialen zaak in Choma, Zambia. 

Kwaliteit ‘Pve’ : 

� Esthetisch mooi ontwerpen gebouwen.  

� Gezondheidsaspecten, hygiënisch ontworpen toiletten.  

� Pleister werk (zandcement basis) binnen en buiten. 

� De wanden zijn zowel binnen als buiten geschilderd. 

 

Kort en bondig programma van eisen, Maanda project III 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder tekeningen van de te realiseren woonhuizen: 
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Ontwerp van de 2^1 kap docentenwoning (Deventer 01-05-2010)       Gezondheidsaspecten, 

hygiënisch ontworpen toilet 

 

 

Projectorganisatie 

De projectleiding wordt gevoerd door Brite Apuleni en Karin Hommels, hierna te noemen de 

projectleiding. De projectleiding is de linking-pin tussen zowel het bestuur van Stichting Maanda als 

de externe partijen in Zambia. Zij zorgen voor visie, strategie en aansturen van alle betrokkenen 

zowel nationaal als internationaal.  

 

De interne projectorganisatie is opgesplitst in verschillend project activiteiten onder leiding van de 

projectleiders. De projectleiding houdt het kritieke pad van de projecten in de gaten en grijpt in 

wanneer nodig.  

 



Stichting Maanda; Projecten plan                                                         pagina 9 

 
 

 

 

 

Projectleiding: 
Brite; 
Karin 

Fonds verwerving: 
 

Communicatie en Promotie: 
 

Techniek: 
 

Projectmanagement 

Choma DistrictEducation Board 
Secretary (DEBS) 

 
 

� Schoolhoofd. 
� Bouwmeester. 
� Village headmen. 
� Hulp bouwers 

Parents & Teachers 
Association (PTA) 

INTERN EXTERN 
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FINANCIEEL PLANNING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016 BOUW VAN 2^1 KAPWONING 

 Bedragen in ZMK Bedragen in Euro 

Totale materiaalkosten ZMK   94.618  €  13.087 

Totale transportkosten ZMK     2.250  €       312 

Totale loonkosten ZMK   24.217  €    3.350 

   

Subtotaal ZMK 121.085  €  16.749 

 

2013 BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN INGERICHT BIBLIOTHEEK 

Aankoop lees boeken ZMK 5.600 €  775 

   

Subtotaal  ZMK 5.600  €  775 

2014 PROJECT BEZOEK EN ALGEMEEN KOSTEN 

Algemeen kosten € 500 

Project bezoek € 2.000 

  

Subtotaal € 2.500 

2014 BESCHIKBAAR STELLEN VAN COMPUTERS (Mini-tablets met Zambiaanse school 

programma) 

Zedupad Teacher version (8 

st) 

ZMK 13.600  €  2.267 

Zedupad leerling versie (40 

st.) 

ZMK 48.000 €  8.000 

Projectors + batteries ZMK 12.000 €  2.000 

Charge Trolley 1 stuk ZMK   5.000 €  2.500 

Teacher Training ZMK   4.800 €  2.400 

Subtotaal ZMK 83.400 €  17.200 

2014 ELECTRICITEIT BEDRADEN VAN KLASLOKALEN EN WONINGEN 

Electrisch bedraden van klaslokalen 

en woningen 

ZMK 48.000.  €  6.640 

   

Subtotaal  ZMK 48.000  €  6.640 
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Maatschappelijke Kosten en baten Analyse 

Het effect van de interventie in kaart gebracht: 

Kosten Maatschappelijke Rendement Interventie 

Geld:  
€ 45.000,- 

Arbeid (villagers) 

Capaciteit van 
Leden van het 
projectteam  

Logistiek 

Bouw van woonhuizen 
en het aansluiten van 
elektriciteit 

Parents – Teachers Association 
Bewustwoording;  
“Dit is onze school, gebouwd met 
eigen zweet en tranen!” 

Leden van het projectteam 
Bewustwoording: 
Één bijdrage willen leveren in de 
bestrijding van armoede en 
analfabetisme in de wereld. (1e stap 
in het  maatschappelijk denken) 

Zambiaanse locale overheid: 
Een project om trots op te zijn! 

Gemeenschap:  
leuk plek om te wonen met een 
mooi school voor kinderen. 
Gelegenheid voor ouders om 
bijscholing te volgen in de avond 
uren 

Verhoogde school prestaties als 
gevolg van kennisuitwisseling met 
Deventer scholen. 
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Risico’s  

 

De activiteiten Fonds verwerving zijn cruciale en vormen het grootste risico voor het haalbaarheid 

van projecten. 
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Bijlage A 

Budgetindicatie: 

OMSCHRIJVING OPBRENGST KOSTEN 

BOUW VAN 2^1 KAPWONING  €  16.749 

ELECTRICITEIT BEDRADEN VAN KLASLOKALEN EN WONINGEN  €    6.640 

BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN INGERICHT BIBLIOTHEEK  €        775 

BESCHIKBAAR STELLEN VAN COMPUTERS  €   17.200 

PROJECT BEZOEK EN ALGEMEEN KOSTEN  €      5.000 

OPBRENGST FONDSVERWERVING (TWITTER-ACTIE) €  5.000  

SUBSIDIE AANVRAGEN  € 10.000  

OPBRENGST DICKENS FESTIJN €    2.000  

NADER IN TE VULLEN SPONSOR ACTIES €  29.364  

TOTAAL € 46.364 € 46.364 
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Bijlage B 

Plattegrond van Mapanza: 
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Bijlage C  

Plattegrond van de woningen: 
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