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1.! Doelstellingen 

1) De kinderen van Mansa beschermen tegen malaria, killer number one.  
Met de verspreiding van bertramwortelpoeder (Anacyclus pyrethrum) waarvan de inhoudsstof 
pellitorine actief is tegen de malariaparasiet, willen we een bijdrage leveren in de preventie 
van malaria. Sinds de schoolactiviteiten van de Paulcha school  in volle bloei zijn, is het 
verdelen van bertram op de tweede plaats gekomen. Maar de schoolactiviteiten vinden nog 
altijd plaats op het bertramterrein. 
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We hebben in de loop der jaren een St. Hildegard-kapel gebouwd en drie chalets. We hebben 
gezorgd voor drinkbaar water en elektriciteit. 

        

 
Vrouwen uit de omgeving komen water halen 
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2) Opvoeding en onderricht geven aan de 450 kleuters uit de omgeving, die anders geen 
onderricht krijgen. Op een mum van tijd, t.t.z. op twee jaar tijd, is het aantal leerlingen 
toegenomen van 20 in het begin, 240 in 2014 en nu in 2015 waren het er al 450.  
300 leerlingen kregen gratis een uniform. Er worden 9 leraren betaald, dit weliswaar door de 
Paulchastichting.   

 
3) Indien de fondsen het zouden toelaten: het bouwen van een hospice voor terminale zieken 
(hiv/aids). Maar dit plan is sedert twee jaar in de ijskast gestopt omdat het boven onze 
mogelijkheden ligt. In de plaats daarvan is een school opgerezen. De constructie van een 
schoolgebouw is aan de gang  
4) Commercialisering van het bertramwortelpoeder, zodat op lange termijn, de continuïteit 
van de bevoorrading wordt verzekerd. Tot op heden is dit nog niet gelukt. Vandaar dat het 
verspreiden en verdelen van bertram nog enkel binnen de kennissen- en vriendenkring van de 
Paulchaschool gebeurt.  

 
2) Fotoverslag met materiaal van Paul en Charity augustus 2016 
 

 
Sinds Paul Schoofs daar gehuwd is met lerares Charity in 2012, is het project in een 

stroomversnelling gekomen.   



 

 4 

  
 

Paul en Charity bouwen een school, en hun eigen huis 
 

 
 

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.  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)”. 
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Eén van de leraressen en één van de leraren in de openluchtschool. 
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Het bertramproject in Mansa, Zambia heeft als doel kinderen en volwassenen te beschermen 
tegen malaria door de promotie en verspreiding van de specerij bertramwortelpoeder 
(Anacyclus pyrethrum), dat door zijn inhoudsstof pellitorine, bewezen activiteit bezit tegen de 
malariaparasiet. Het bertramproject werd gesticht in 2004 in samenwerking met een lokaal 
bestuur. In 2007 kregen we van Chief Chimese een stuk grond van 8,5 ha, op 8 km van het 
stadcentrum.  We bouwden een kapel en drie chalets, zorgden voor elektriciteit en zuiver 
water, nutsvoorzieningen die in dat gebied onbestaande waren. Sinds reisgezel Paul Schoofs 
er in 2012 trouwde met weduwe Charity Chalwe, een lerares met drie kinderen, en zij het 
terrein gingen bewonen is er een bloeiende activiteit ontstaan. Dagelijks komen rond de 200 
kleuters voor gratis onderricht en ’s zondags is er een plechtige gebedsdienst in de St. 
Hildegard-kapel. Doelgroep van het bertramproject is nu: de kinderen, de ouders en 
medewerkers van de Paulcha-school, een openluchtschool voor de genoemde kleuters uit de 
omgeving die anders geen onderricht zouden genieten. We bezorgen hen geregeld gratis 
bertram zodat ze niet hoeven te sterven aan malaria, killer number one in dat gebied. 
www.bertramproject.be  
 

 
 

Sinds de schoolactiviteiten van de Paulcha school  in volle bloei zijn, is het verdelen van 
bertram op de tweede plaats gekomen. Maar de schoolactiviteiten vinden nog altijd plaats op 

het bertramterrein. 
 

Beste sympathisanten, in naam van de kinderen van Mansa, dank voor uw financiële 
steun. 
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