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01-02-2018. Verder bouwen aan de Paulcha school. De cementblokken worden ter plaatse 

gefabriceerd. Die zijn sterker dan de kleiblokken.  
    

 
De voorgevel van de schoolgebouwen is 2 maal 20 meter lang. De diepte is 10 meter. Er zijn 

drie grote klaslokalen elk met sanitaire voorziening met WC’s voor jongens en meisjes. 
Daarnaast is een onderwijzerslokaal en burelen voor elke leraar. 
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Op dit ogenblik, juli 2018, zijn er vijf onderwijzers die elk aan één klas les geven. Ze krijgen 50 
euro per maand, hetgeen zeer weinig is en klagen dus over de lage vergoeding. In andere 
privéscholen krijgen ze wel het drievoudige tot zelfs het achtvoudige in de scholen van de 
overheid.  De zoon van Paul en Charity functioneert als hoofdonderwijzer en doet dit op 
vrijwillige basis zonder betaling. 
Drie onderwijzers geven les in de voormiddag en twee in de namiddag. Nu zijn er ongeveer 230 
leerlingen. Vroeger wel 500. Maar de regering verplicht om uniformen te dragen en vele ouders 
kunnen dit niet betalen. En aan allen blijven gratis uniformen uitdelen is voor de school ook 
niet haalbaar. Daarom zijn er nu nog slechts 230 leerlingen.  Er zijn klassen van 30 en van 60. 
Er is één kleuterklas met kinderen van 3 tot 12 jaar. De oudere helpen daarin de jongere. 
Verder is er een eerste, een tweede, een derde en vijfde leerjaar. 

 

 
PIT latrines in afwachting dat de toiletten voor jongens en meisjes in het schoolgebouw klaar 

zijn.  
 

 
Voor de eerste keer worden sojabonen gekweekt.  Ze bevinden zich rond de open lucht 

klaslokalen. Een 70 kilo konden reeds worden geoogst. Deze worden gebruikt om te planten. 
Later zullen ze dienen om de kinderen te voeden. Ook kasava, dat is maniok, wordt verbouwd, 

op zeker drie hectaren. Ook een beetje mais ongeveer een hectare, ook aardnoten. en zoete 
aardappelen die daar gemakkelijk groeien. Voor de tuinbouw zijn er zes mensen 

aangeworven, die elk 40 euro per maand krijgen. 
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In afwachting dat het schoolgebouw klaar is krijgen de leerlingen nog steeds onderricht 

onder de bomen in open lucht. 

 
06-03-2018.  
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De kinderen van de kleuterklas. Chalet 1 heeft intussen een metalen dak gekregen. 

 

 
De kinderen moeten helpen onkruid wieden. 
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09-04-208. Het meisje in het roze is Sheli (7 jaar) en dat in het geel is Paula, (4 jaar), allebei 

kleinkinderen van Paul en Charity.  
 

 
Een Italiaanse bezoekster met haar kindje. Op de achtergrond het nieuwe huis van P+C.  
Als het eenmaal klaar zal zijn zullen bezoekers hier gratis mogen logeren. Het bevat twee 

slaapkamers met elk een badkamer.  
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09-04-2018. Kinderen verzamelen zich rond de bezoekster 
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13-06-2018. Kinderen hebben kasavabladeren verzameld en meegekregen naar huis.  

 

 
Het schooljaar bestaat uit drie trimesters. Het schooljaar begint in januari en dan is er 
telkens drie maanden les en daarna een maand verlof. Dus jan, feb, maart: les. April 

vakantie. Mei, juni, juli: school. Augustus: vakantie. September, oktober, november: school. 
December: vakantie.  
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Voor het vertrek van Paul en Charity, de directrice, waarbij ze voor drie maanden naar 

België komen, houden de 200 schoolkinderen een afscheidsfeest, wensen hen een goede reis 
en veilige terugkomst.  

 

 
De leraren zijn voor deze gelegenheid in een helblauwe toga gehuld. Paul danst graag met 

zijn kleinkinderen.  
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Bij het dansen, dragen de meisjes het liefst een kleurige wikkelrok, een chitenge. 

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

steun. Ze hebben uw steun broodnodig. Indien de financiële middelen het zouden 
toelaten, zou de school graag één maaltijd per dag per kind aanbieden omdat sommige 
kinderen naar school komen zonder eten. Om de leraren te kunnen behouden zou de 

school hen ook liever wat meer betalen.  
 

Opgemaakt te Kasterlee samen met Paul en Charity op 16-07-2018.  
 

BERTRAM PROJECT ZAMBIA FND. 
Boerenkrijglaan, 64  BE-2450 Meerhout 

 
IBAN: BE66 0634 0307 4643      BIC: GKCCBEBB 

 
NB. Ik zoek nog één of liefst meerdere geïnteresseerde sympathisanten die zich zouden willen 
inzetten om het project verder bekend te maken en om alzo ook fondsen te verzamelen.  
Het geld wordt goed gebruikt, zoals je kan zien.  

 
Dr. Louis Van Hecken 

Boerenkrijglaan, 64 2450 Meerhout. 
louis.van.hecken@skynet.be 

www.bertramproject.be 


