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1) Fotoverslag met materiaal van Paul en Charity augustus 2016 

2) Stopzetting contract DISOP. Nog slechts één rekeningnummer!!! 
 

 
 

Paul en Charity bouwen verder aan hun school: de PaulCha School  
 
 

 
 

Vlak tegenover het schoolgebouw hebben ze hun eigen huis gebouwd, dat zo te zien bijna 
klaar is.  
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Alsof dat nog niet genoeg is bouwen zo ook nog 11 kleine huizen, bedoeld om te verhuren aan 
de leraren van Mansa Basic School. Hoe doen ze dat toch met beperkte middelen?  

Paul heeft laten weten dat hij een achterstallige som van 10.000 euro getrokken heeft als 
pensioen, omdat hij nu getrouwd is. Hij schrijft: “Van de Belgische pensioen dienst hebben 
we vorig jaar achterstallig pensioen getrokken als getrouwd koppel, voor een periode van 

meer dan 3 jaren, sinds 1 februari 2012, een bedrag van meer dan 10.000 Euro, waarmee we 
konden bouwen en aankopen. Van andere sponsors is er zo goed als niets binnengekomen”. 

 
 

 
 

Charity blijft de drijvende kracht.  
 
 



 

 3 

   
 

Ze beschikken over grosso modo 15 hectare om te bewerken. Paul schrijft: “Ik noem maar 
een afgerond aantal hectaren: meer dan 8 ha Bertram, meer dan 4 ha Paulcha, meer dan 1 ha 

teachers houses (overkant van de weg, tegenover Bertram) en meer dan 1 ha boerderij (met 
fruitbomen en 3 huisjes, overkant van de weg, 500 meter van Bertram, in richting Don Bosco, 

aangekocht voor Paulcha, voor 5000 Kw = 500 Euro)”. 
 
 

 
 

De firebreak moet onderhouden worden.  
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Eén van de leraressen met haar leerlingen in de openluchtschool 
 

 
 

Bezoek uit België. Vijf jonge Belgen, vrijwilligers voor Don Bosco zijn enkele weken in Mansa 
geweest, en Charity heeft hen een dag uitgenodigd om Paulcha School te bezoeken, en de 

kinderen hebben versjes voorgedragen. Elias heeft video-opnamen gemaakt, op YouTube te 
vinden onder: PaulCha School Zambia.  
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E-mailbericht van 15-08-2016. Dag Louis-Bernard, 
 
De video's waren niet onder de juiste benaming op YouTube. Onze zoon Elias heeft dat nu 
verbeterd, onder de naam PAULCHA SCHOOL ZAMBIA, waar ik een aantal nieuwe video's 
gevonden heb, nu 14/08/16 2300u, van 13 uren geleden.  
 
Van de 130 x 45g Bertram, die we in augustus 2014 ontvingen van Posch, zijn er nu 14/08/16, 
nog 71 potjes over. Na de Jura Bertram zijn we begonnen met die van Posch te gebruiken, en 
aan enkele personen hebben we ze gratis uitgedeeld. Charity en ik gebruiken nu 3g per dag, 
dat is elk 2 potjes per maand. Tot volgend jaar voorzien we dus 4 x 12 = 48 potjes voor onszelf. 
De overige 23 zouden genoeg zijn voor nog 1 andere persoon, of om af en toe een potje aan 
meerdere personen te geven. Er is weinig of geen vraag naar Bertram, en de leden van het 
Bertramproject schijnen er geen interesse meer voor te hebben. Noch Boston noch Gershom 
hebben nieuwe besteld bij Jura, en iedereen stelt zich tevreden met co-artem gecombineerd met 
Panadol en een ander antibioticum.  
 
Met Elias werken we verder aan de aanvulling en vervollediging van de halfjaarlijkse 
rapporten, wat niet veel tijd meer kan vergen. Het verslag voor de gemeente Meerhout en voor 
eventuele conferenties, met vermelding van de ons aanbelangende websites, volgt hier: 
 
Laatste nieuwsjes en noden van het Bertram Project en van Paulcha School Zambia. 
Er is de website van BERTRAM PROJECT ZAMBIA FOUNDATION.  
Op YouTube, onder de benaming PAULCHA SCHOOL ZAMBIA, zijn een aantal video's te 
vinden met betrekking tot onze activiteiten hier. En Rita Van Brabant, een van onze Belgische 
vrienden, plaatste op de internetsite van KERKNET LICHTAART onze foto's, zodat wie 
geïnteresseerd is, ze daar kan bekijken!  
 
Onze fondsen voor de bouw van de school en andere voorzieningen zijn nu uitgeput, en het 
regelmatig betalen van onze 10 onderwijzers (in totaal ongeveer 400 Euro per maand, wat erg 
weinig is, beter zou zijn 700 Euro) is nauwelijks haalbaar. Een extra bron van inkomsten hier 
zou zijn, het verhuren van huisjes aan het personeel van de plaatselijke Chimese Lagere School 
(voor 50 Euro per maand per huis). De bouw is gestart van elf huisjes (kostprijs ongeveer 500 
Euro per stuk), op ons terrein van 1 ha, aan de overkant van de straat, maar er is nog geen 
enkel afgewerkt met een dak. De installatie van een elektrische pomp in een te boren put, en het 
aanbrengen van elektriciteit is nog een andere eenmalige kost (ongeveer 4000 Euro), waarin 
we niet kunnen voorzien met onze eigen inkomsten.  
Wij vermelden deze plannen en mogelijkheden, om een overzicht en inzicht te geven aan 
degenen die het kunnen en een goed hart hebben om ons hierbij te helpen. 
 
Wij vertrouwen erop, dat al wat goed en nodig is, ons toekomt op de gepaste tijd. Voor onszelf 
zijn we nog niets tekortgekomen, maar graag zouden we ook verbetering zien in de 
levensstandaard en het welzijn van de ons omringende dorpsbewoners. Nu de bouwwerken 
stilliggen, houden wij ons bezig met de tuin, samen met enkele vrijwilligers, tegen een lage 
maandelijkse vergoeding van 40 Euro per persoon, plus hun dagelijks eten. Van de 15 hectaren 
die ons ter beschikking staan, zijn er toch al een 6-tal bewerkt. We trachten de 
landbouwmethode te verbeteren, zodat de opbrengst vergroot, en het milieu beter beschermd 
is. De grenslijnen willen we voorzien van een goed begaanbaar pad, dat tegelijk beschermt 
tegen bosbrand, nu in het droge seizoen, en controle vergemakkelijkt ter voorkoming van 
diefstal. 
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We hebben een goede relatie gekregen met Paul Chongo, de leider van een plaatselijke 
vereniging voor "Conservation Farming", boeren die bereid zijn te stoppen met de milieu-
bedreigende traditionele landbouw. Elke woensdag houden we, Paul en Charity, een 
vergadering met hem en onze hoofdonderwijzer Steward Ng'andwe, open voor iedereen, met 
studie en praktijk in biologisch tuinieren, met respect voor het milieu en met vergroting van de 
opbrengst per hectare.  
Hopend dat jullie in België en Europa met ons mee ijveren, tot heil en economisch welzijn van 
iedereen, Paul en Charity 
 
Bericht van 24-08-2016. Dag Louis-Bernard, Dank voor uw heldere en nuchtere mail! 
 
De optie die gij voorstelt, om het Disop-contract te stoppen, is ons zeer welkom, temeer daar 
voor ons de voordelen ervan niet opwegen tegen de nadelen. Moesten we een competent 
administrator betalen voor de boekhouding, dan hadden we niet genoeg met 500 Euro per 
maand. 
 
In het begin was ons gezegd, dat mogelijk de Belgische Staat zou bijdragen, door het bedrag 
van de giften te vermenigvuldigen, maar daar is nog niets van gekomen. 
 
Wij zijn al tevreden, dat we een goed overzicht hebben van de uitgaven van de voorbije periode, 
en ons een nauwkeurig beeld kunnen vormen van hoe onze inkomsten besteed werden.  
Voor ons is belangrijk, dat we eerlijk zijn tegenover God, die ons rekenschap zal vragen over 
wat we gedaan hebben met wat Hij ons gegeven heeft, dat is, met hoeveel liefde hebben we ons 
ingezet om ermee te doen wat Hem behaagt. 
 
Zambia is nog steeds een van de armste landen in de wereld, en al wat de rijkere landen 
bijdragen voor ontwikkeling en welzijn, zal zeker in aanmerking komen voor vergoeding in de 
eeuwigheid: schatten en glorie in de Hemel. Daarbij telt niet zozeer het juiste bedrag, maar de 
maat van de Liefde waarmee het gegeven is. En Jezus zegt: geeft en u zal gegeven worden! 
 
Paul en Charity 
 
Beste sympathisanten, gelieve dus voortaan uw giften te storten op rekening  
 
BERTRAM PROJECT ZAMBIA FND. 
Boerenkrijglaan, 64  BE-2450 Meerhout 
  
IBAN: BE66 0634 0307 4643      BIC: GKCCBEBB 
 
Een fiscaal attest kan nu wel niet meer afgeleverd worden, maar we hopen dat jullie 
daarom niet minder vrijgevig zullen zijn. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. 
Een loodzware administratieve last valt zo van onze schouders.  
 
Met vriendelijke groet en dank voor uw verdere steun,  
 
Louis Van Hecken  


