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Dr. Louis Van Hecken                                                                  Meerhout, 23-09-2019                                                        
Boerenkrijglaan, 64 BE-2450 Meerhout 
00-32-14-30 00 17. E-mail: louis.van.hecken@skynet.be 
   

Nieuwsbrief Bertram- en schoolproject Mansa, Zambia N° 31. 
www.bertramproject.be 

 
Het bertram- en schoolproject in Zambia 

 
Wat begon als het bertramproject in Mansa, Zambia in 2004 met als doel de preventie van 
malaria, is sinds 2012 geëvolueerd naar een schoolproject.  
Sinds reisgezel Paul Schoofs er in 2012 trouwde met weduwe Charity Chalwe, een lerares met 
drie volwassen zonen, en zij het terrein gingen bewonen is er een bloeiende activiteit ontstaan.  
Ze zijn begonnen met een school: de Paulcha school met Charity als directrice. Eén van haar 
zonen is hoofdonderwijzer.  
Dagelijks komen nu al meer dan 400 kinderen voor gratis onderricht en ’s zondags is er een 
plechtige gebedsdienst in de St. Hildegard-kapel. Ze zijn gestart met een tweede school in 
Muwanguni ongeveer 20 km verderop, waar ook al meer dan 100 kinderen ingeschreven zijn. 
Doelgroep van het bertram- schoolproject is nu: kwetsbare kinderen die anders geen onderricht 
zouden krijgen, een goede opvoeding te geven. In Zambia bestaat geen schoolplicht, maar als 
ze naar school gaan is een uniform wel verplicht. Omdat vele ouders dit niet kunnen betalen 
krijgen ze hun uniform gratis, evenals schoolbenodigdheden. Indien de financiële middelen het 
zouden toelaten zouden ze ook graag een maaltijd aanbieden want vele kinderen krijgen niet 
alle dagen eten. Elf leraars geven er anno 2019 les. Er zijn kleuterklassen en een eerste tot vijfde 
leerjaar. Dit gebeurt nog steeds in openlucht in afwachting dat het schoolgebouw afgewerkt is. 
Daarom vragen ze om financiële steun. Men volgt er het voorgeschreven programma van de 
overheid met tussendoor gebed, veel zang en dans, Het project geniet de steun van de gemeente 
Meerhout en van vrienden van Hildegard van Bingen. Graag ontvangen ze bezoekers uit België 
of andere landen. Die krijgen steeds een warm onthaal. www.bertramproject.be  

 
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.  
 

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 
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Het lerarenkorps bij de Paulcha School 2019 

 

 
 

Putboring voor de school 2017 
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Gebedsdienst in de St. Hildegardkapel. 2019 
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We zorgden voor zuiver water en elektriciteit.  
 

    
 
 

De bouw van de school gaat anno 2019 nog steeds verder.  
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6 van de 11 onderwijzers van Paulcha School met directrice Charity echtgenote van Paul. 
Gezellige lunch samen in het schoolgebouw. (WhatsApp 19-09-2019)  

 

 
 

29-08-2019. Een samenkomst in Beveren ter kennismaking met vrienden van Zambia . In het 
midden de voorzitter van de vereniging Pamodzi, Zambianen die in België wonen en 

Vlamingen die in Zambia actief zijn met een project.   
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e-mail van Paul Schoofs 15-09-2020 
Geachte geïnteresseerden, 
----- 
Het Bertram Project met de Paulcha School werken samen voor de 
ontwikkeling,  vooruitgang en goede gezondheid van de plaatselijke arme bevolking van 
Zambia, Provincie Luapula, Chimese gebied. 
----- 
Zowel de burgerlijke als kerkelijke overheid en de ouders moedigen ons aan om met al onze 
krachten en middelen hiermee verder te doen. 
----- 
Na 7 jaren geregeld onderwijs, komen nu, in het 8ste jaar, meer dan 540 leerlingen naar de 
Paulcha School ÉÉN, van kleuterklas tot 7de leerjaar (grade 7), met 7 onderwijzers, waarvan 
enkele 2 klassen onderrichten. 
----- 
Op ongeveer 20 km van Chimese Palace, Bertram Project, waar de tweede school startte, in 
Muwanguni, Paulcha School TWEE, van kleuterklas tot vierde leerjaar, meer dan 130 
leerlingen, met 3 onderwijzers, waarvan 2 onderricht geven aan 2 klassen. 
----- 
Dank zij de konstante maandelijkse bijdragen van Dr. Louis (waarin de gift van Meerhout is 
inbegrepen), en onze persoonlijke inkomsten, hebben we goed kunnen zorgen, en zorgen we, 
voor het algemeen onderhoud (herstellingen, electriciteit, vervoer, communicatie, 
administratie, schoolgerief, schoolmeubelen); konden een twintigtal mensen (10 onderwijzers 
+ 5 tuiniers en 5 beroepsmensen voor het bouwen) voorzien in hun levensbehoeften; en 
krijgen bijna 700 kinderen degelijk onderwijs. 
-----  
Het schoolgebouw moet nog verder afgewerkt worden met deuren, vensters, dak en sanitair.  
----- 
Na de volledige sluiting van alle scholen in Zambia, vanaf 20 maart 2020, is 'grade 7' opnieuw 
begonnen van juni tot augustus. Deze maand,  14 september, begon 'grade 7' een nieuwe 
trimester, terwijl alle andere klassen herbeginnen op 21 september. 
----- 
Wegens corona maatregelen van de regering moeten we nu ook voorzien in mondmaskers, 
afstand houden, enzovoort.  
----- 
Wij leven zoveel mogelijk van onze eigen groentenkweek. Andere  levensnoodzakelijke 
voeding voor ons en de werkers kunnen we kopen in het groot warenhuis Shoprite op 7 km 
van ons domein en Sennema Market op 5 km. 
----- 
Nu heel deze omgeving proper is en ordelijk, verwachten Chief Chimese en de mensen hier 
dat er nog meer gebouwen komen, zoals de geplande hospice en woonhuizen. Met wat er ook 
aan giften binnenkomt, kunnen we al beginnen met het maken van cementblokken. 
----- 
Alleszins zijn wij u heel dankbaar voor al uw inspanningen en bijdragen 
voor onze projecten, in onze naam en in naam van alle Zambianen! 
----- 
Voor communicatie met ons :  
WhatsApp en Mobile nr  
+260 976 42 41 54 
----- 
Ons postadres : 
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Paul Charity Chalwe 
P.O.Box 710 631 Mansa Postoffice 
Mansa (Prov. Luapula) 
ZAMBIA 
----- 
FORTIS BANK BELGIE 
SCHOOFS PAUL 
REKENING NR :  
BE95 0010 0928 1158 
BIC : GEBABEBB 
----- 
Wij danken u voor alles wat u ons toelaat te verwezenlijken voor het goed van de arme 
mensen hier in Zambia! 
----- 
Paul en Charity 
----- 
============================== 
 
Subject: Re: Overzicht stortingen 2019-2020. 
 
Dr Louis 
2020 
-------- 
Mo24/08 nr196+277,50 
We22/07 nr174 +217,55 
Tu23/06 nr151 +817,50 
Fr22/05 nr121 +367,50 
We22/04 nr91 +317,50 
Tu24/03 nr63 +572,50 
Mo24/02 nr43 +292,50 
We22/01 nr18 +347,50 
 
2019 
-------- 
Tu24/12 nr257 +727,50 
Fr22/11 nr227 +2181,47 
Tu22/10 nr206 +1022,50 
Tu24/09 nr185 +381,40 
 
Totaal laatste 12 maanden : 
7522,92 : 12 =  
626,91 gemiddeld per maand. 
==================== 

Sent from Yahoo Mail on Android 
 
 
 
 


