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Charlotte Peters: mijn eerste ervaringen aan het Lusaka Nursing Institute
Ik ben vierdejaars geneeskunde student in
Amsterdam. Ik ben nu een maand in Lusaka, Zambia,
en blijf nog 2 maanden. Ik woon en leef in een huisje
achter de school, mijn huidige thuis, het

Lusaka Nursing Institute +
Mrs Muyunda in koniginnedagoutfit •••

LNI? Kan niet missen toch?

De eerste dagen op school waren aftasten. De
docenten waren erg benieuwd naar mij, maar wisten
niet goed wat ze van mij konden verwachten
aangezien ik de eerste buitenlandse student ben die
ze bezoekt. Na een paar dagen heb ik voorgesteld
om een les over te nemen en daarmee was het ijs
gebroken. In al mijn enthousiasme nam ik vier uur per dag les over en leerde zo de studenten, hun
niveau, het studiemateriaal en hun perikelen kennen, en ook hun persoonlijk besognes. Ik kreeg
positieve reacties zowel van studenten als docenten. Na een week heb ik het lesgeven op een
laag pitje gezet, omdat ik graag meer tijd in de organisatie van extra activiteiten wilde stoppen.
Erasmus (accountant) en Doreen

De afgelopen dagen waren er interviews met kandidaat
studenten. Het is bijzonder om het hele traject te zien:
vanaf het eerste intakegesprek tot aan de stress voor
de eerste tentamens. De samenwerking met het team
van de school gaat goed, Mrs Muyunda (nursing
education manager) is onze moeder, onze gids en
iedereen kan bij haar terecht. Zij, Mrs Mukoboto en
Doreen zijn de spil waar de school om draait.
Doreen is de senior administrator, een betrouwbare en
flexibele dame die iedereen goed in de smiezen houdt.
Samen met Doreen ga ik de docenten computerles
geven zodat er snel digitaal en effectiever gewerkt kan worden. Ook met bibliothecaresse Lillian
gaan we aan de slag om de administratie en organisatie snel digitaal te maken.
Busje kwam zo!

OEFENING BAART KUNST
Binnenkort mogen de juniors voor het eerst zelf oefenen in het
University Teaching Hospital. Daaraan voorafgaand zijn we op
Industrial Visit gegaan, schot in de roos, naar het slachthuis...
Het was voor iedereen leerzaam om te zien hoe de hygiëne in
een slachthuis wordt gewaarborgd, geïnspecteerd en
preventieve maatregelen worden genomen. Dit soort
maatregelen zal later in de kliniek ook van belang zijn. Toen
nog even allemaal de bus in naar?       
Het Lusaka Nursing Institute in een privé school zonder winstoogmerk. De inkomsten van de school bestaan uit het lesgeld van
studenten en donaties van mensen in Nederland, Zambia, en andere landen. Mogelijke baten worden weer in de school geïnvesteerd.
Wilt u dit initiatief steunen? Maak dan uw bijdrage over op
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Het ‘skills-lab’ van Chainama College om te leren ‘handen wassen’. Hoe was je je handen zo
hygiënisch mogelijk en hoe doe je dat als er geen stromend water is? Hoe moeten instrumenten
gesteriliseerd worden? En hoe doe je dat in de bush, ver van de grote stad? Mrs Mukoboto
demonstreert …
Anatomische les?

Netwerk +
Deze nieuwsbrief
zou bij meer
mensen terecht
kunnen komen.
Verdere
verspreiding is niet
verboden, sterker
nog:
Mail hem door naar
familie, vrienden,
kennissen en
zakencontacten!

INTERACTIEF
In Nederland is men gewend aan interactief onderwijs. In gesprek met de docenten van de school
kwam naar voren dat zij ook graag ‘interactiever’ les zouden willen geven. De Zambiaanse cultuur
van lesgeven is dicteren en schrijvende leerlingen. Die methode kost enorm veel tijd en de
studenten worden niet gestimuleerd zelf na te denken. Ik heb een voorstel geschreven om handouts te maken, korte samenvattingen van
de onderwerpen die voor de les
bestudeerd dienen te worden. Tijdens de
les wordt er dan nadere uitleg gegeven,
vragen beantwoord en gediscussieerd.
Voorbereiding zal voor de studenten in
het begin niet makkelijk zijn, maar
binnenkort komen er meer computers en
hopelijk ook meer boeken in de
bibliotheek. Zo kunnen de studenten de
hand-outs, powerpoint-presentaties en
verdere uitleg zelf gaan ontdekken. Dat
betekent ook een computer cursus voor
studenten, maar dat gaat wel een deel
van het boekentekort compenseren en in
de toekomst zullen zij daar veel aan
hebben.
De studenten aan het werk, in kleine studiegroepjes

U kunt ons helpen bij de medische hersengymnastiek voor Zambia: voor 1 € (één euro)
per dag (365/jaar) overbrugt u het ‘begrotingstekort’ (25 %) van één student!
Doe mee met het StudentenSponsoringsSysteem:
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Uitgebreidere informatie? Klik even door naar de Website van de Getu Foundation

LNI nieuwsbrief april 2006
De docenten zijn enthousiast maar hebben naast het lesgeven nauwelijks tijd om aandacht te
besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Ik wil daar graag de tijd voor nemen en
met alle studenten een persoonlijk gesprek aangaan over hun ervaringen, zowel de prettige als de
moeilijke. Hoe ervaren ze hun studie, wat wordt er gewaardeerd en wat niet? Zo wordt er
misschien duidelijk wat punten van verbetering zouden kunnen zijn. Ook kunnen mijn opvolgers
dan de persoonlijke begeleiding gerichter voortzetten.
LEREN STUDEREN
Naast persoonlijke gesprekken wil ik
de studenten ook graag assisteren in
“hoe” te studeren. Het basisonderwijs
hier is massaal, 80 kinderen in een
klas is geen uitzondering. De
studenten hebben weinig ervaring met
het echte studeren, dat hebben ze niet
of nauwelijks meegekregen. Ik heb een
les gegeven in ‘how to study’. Kleine
stapjes
voorwaarts
maken
de
studenten blij, ze zien hun persoonlijke
vooruitgang. Een tekst samenvatten
maakt de stof opeens een stuk
logischer en beter te begrijpen.
Juf? Mogen wij ook interactief?

KINDEREN MET AIDS
Ready to fight my disease!

Naast mijn werk op de school, ga ik twee
ochtenden per week naar een ziekenzaal voor
volwassenen en kinderdagverblijf voor kinderen
die AIDS hebben. In deze combinatie leer ik
zowel de opleiding als het toekomstige
werkterrein van de studenten kennen. Het is
indrukwekkend om te zien dat kinderen enorm
kunnen opleven als ze eenmaal getest zijn en de
AIDS medicatie gestart wordt. In de arme wijken
zijn tuberculose, HIV en malaria besmettingen
nog steeds schrikbarend hoog. Nu zie ik dan ook
het best waarom ik hier ben, er is een
schreeuwend tekort aan medisch personeel in
Zambia!
Als ik later groot ben…

☺ Wilt u deze maandelijkse
nieuwsbrief automatisch
ontvangen, schrijf dan in als
abonnee via
GetuFoundation/Nieuwsbrief.

Groeten van:
Charlotte Peters

 Wilt u de nieuwsbrief niet
langer ontvangen, stuur dan
een e-mail naar
nieuwsbrief@getufoundation.nl
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