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1. Doelstelling van de stichting
De stichting stelt zich ten doel de zambiaanse en sesheke gemeenschap te steunen
met zorg, opvang, scholing en opleiding.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
– organisaties in zorg en onderwijs te steunen,
– individuele studenten en scholieren, ouders en kinderen te steunen,
Een en ander door middel van advies en bemiddeling, uitwisseling van ervaring en
inzet van mensen, sponsoring en fondswerving, promotie en publiciteit.
Precious School Support is ontstaan vanuit betrokkenheid bij kinderopvang,
onderwijs en bij mensen in opleiding in de vrienden- en familiekring.
De verschillende programma's voor 2012-2016 zijn hierna beschreven.

2. Programma's 2012-2016
De verschillende programma's voor de komende jaren 2012-2016 zijn:

a. School, Play & Learn
Het ondersteunen en ontwikkelen van Precious Nursery School in Sesheke Zambia
en het doorgroeien en uitbouwen naar een Precious Primary School.
Ondersteuning van de opstart en de doorgroei van de school met o.a. spel-, sport- en
leermiddelen, bijdrage aan speciale projecten en evenementen, mogelijk uitwisseling
van leerkrachten en stagiaires.

b. Student, Learn & Grow
Steun aan individuele scholieren en studenten. Het voorzien van studenten zonder
ouders of in moeilijke familieomstandigheden van school-, college en leefgeld. Het
helpen aan een startgeld van mensen die een bedrijfje of handeltje willen opzetten,
zie enkele voorbeelden in hoofdstuk 3.

c. Kind en zorg, Care & Survive
Steun aan families die kinderen opvangen. Hen voorzien van school- en leefgeld. In
voorkomende gevallen bijspringen in situaties, soms via de school of kerk, waar
mensen ziek of hulpbehoevend zijn.

3. Achtergrond
Precious School Support is ontstaan vanuit betrokkenheid bij kinderopvang,
onderwijs en bij mensen in opleiding in de vrienden- en familiekring.
Precious heeft van 1990 tot 1995 een kinderopvang / nursery school in Sesheke
gerund. In 2010 is de nursery school opnieuw gestart met zo'n 80 à 100 kinderen in
de leeftijd van 3 tot 6 jaar in 4 à 5 klassen. Voor de kinderen zijn er ruime klaslokalen
en buiten genoeg schaduwrijke bomen om onder te spelen. Met betrokken en
gemotiveerde leraren en kinderopvangkrachten is de school populair in het dorp.
Precious heeft in haar periode in Sesheke tot 1996 doorgaans schoolgaande
kinderen van familie en vrienden in huis gehad zodat zij naar de middelbare school
konden gaan in het dorp. Na die tijd in Nederland hebben we altijd familie en
vrienden van school- en studiegeld voorzien, wanneer dit voor hen niet voorhanden
was, zodat zij hun middelbare school of een voortgezette studie konden/kunnen
afronden. Ook het helpen aan een klein startgeld van mensen die een bedrijfje willen
opzetten. Of het bijspringen in situaties waar mensen ziek of hulpbehoevend zijn in
voorkomende gevallen.
Om een paar voorbeelden te noemen:
Kicha heeft zijn middelbare school afgerond en heeft met vrienden een
benzinehandeltje.
Simataa heeft haar middelbare school afgerond en is nu moeder van een dochter.
Nalumino heeft een auto mechanic opleiding afgerond en heeft nu werk als mechanic
bij het waterleidingbedrijf.
Mike heeft zijn rijbewijs gehaald en is nu chauffeur bij een overheidsinstantie.
Faith woont bij een gastfamilie en gaat naar de lagere school.
Junior volgt zijn middelbare schoolopleiding in een kostschool en doet eind 2012 zijn
grade 10 examen, nog twee jaar te gaan.
Munalula is, na afronding van haar middelbare school, in juli 2012 met een
accountantsopleiding gestart in de hoofdstad.

4. Indicatie jaarbudget
a. School, Precious Nursery School
incidentele bijdrage aan
de doorgroei van de Precious Nursery School 600 zkw per kwartaal
vervoer / speelgoed / leermaterialen
2.400 zkw
bouw / verbouw
p.m.
totaal op jaarbasis:
4.800 zkw equivalent aan 800 euro
b. Student
Student Voortgezette opleiding
huisvesting/kamer
600 zkw per maand
living / food
400 zkw per maand
school fee
600 zkw per trimester
examanition 4 subjects
1.800 zkm per jaar
totaal op jaarbasis:
15.600 zkw equivalent aan 2.600 euro
Scholier Middelbare school opleiding
school fee
800 zkw per trimester
living / reisgeld
600 zkw per trimester
totaal op jaarbasis:
4.200 zkw equivalent aan 700 euro
Scholier Basisschool
living
op jaarbasis:

250 zkw per maand
3.000 zkw equivalent 500 euro

c. Zorg
p.m.
d. Organisatie
Stichtingskosten: oprichtingskosten incidenteel 400 euro / website per jaar 40 euro
Totaal van de programma's a tm c op jaarbasis: 27.600 zkw equivalent aan 4.600
euro

