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+ LNI officieel geopend door onderminister van gezondheid +

Op 27 juni is het LNI officieel en feestelijk geopend door de onderminister van Gezondheid,
Chilufya Kazenene. De oorspronkelijke minister, Sylvia
Masebo, trad af wegens de naderende verkiezingen.
De hoge opkomst van geïnteresseerden, en de
aanwezigheid van de Nederlandse en Engelse
ambassadeur, maakten de opening tot een stijlvol
geheel. Zoals de minister het verwoordde:
“We hebben hier te maken met een duidelijk win-win situatie.
De Zambiaanse bevolking heeft baat bij meer goed opgeleide
verpleegkundigen. De studenten krijgen de kans om hun
dromen waar te maken door getraind te worden in een vak
met toekomst en de privé-sector heeft de mogelijkheid te
laten zien dat ze daadwerkelijk substantieel kan bijdragen
aan de ontwikkeling van Zambia. Dat het niet alleen theorie
is, maar een onmiskenbare realiteit.”

Genodigden konden hun bloeddruk laten meten door de
studenten, die ook door de hele school uitleg gaven hoe
de verschillende ruimten iedere dag gebruikt worden.

+ JULI 2006 de derde lichting: 34 nieuwe studenten! De
school verdubbelt hiermee zijn leerlingenbestand, hetgeen met
grote toewijding door docenten en management vorm wordt
gegeven. Onze directe concurrent heeft na verlaging van het
schoolgeld ook 20 studenten aangetrokken. Er wordt hard
gewerkt aan de personeelsvoorziening van de medische zorg!

+ Accenture, een wereldwijd werkend consultancybedrijf heeft € 10.000 gedoneerd voor de
uitbreiding van de school. Extra leslokalen en meer ruimte voor de bibliotheek zijn dringend
nodig. We zijn hard op zoek naar een ruimere behuizing!
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REMINDER: IEDERE GEDONEERDE €uro WORDT € 1,70
Wilde Ganzen HELPT de Getu Foundation

 Graag vraagt de Getu Foundation potentiële LNI-donateurs hun
giften over te maken op giro 40.000 van stichting Wilde Ganzen te
Hilversum, o.v.v. GETU FOUNDATION. Wilde Ganzen vermeerderd de
uiteindelijke opbrengst met 70%. De opbrengst van de actie is
bestemd om een verdere groei van het LNI mogelijk te maken.
+ LNI niet verder in businessplan competitie…
In de Business in Development competition (BiD), een initiatief
van het NCDO (een Nederlandse organisatie voor duurzame
ontwikkeling) is het businessplan van het LNI uitgeschakeld voor
de hoofdprijs (€ 25,000) De uitdaging heeft echter wel een solide
businessplan annex planning opgeleverd en eind van deze maand gaan we in Utrecht
overleggen met mogelijke sponsors en (wie weet) partners.

+

KORT NIEUWS +
 Scholen-voor-Scholen: Het Montessoricollege in Nijmegen heeft actie gevoerd en de
opbrengst overgemaakt naar Wilde Ganzen die hieraan 70% zal toevoegen.
 Promoties waar je verder mee komt: promoveren en in plaats van cadeaus een bijdrage
voor het LNI! Dat bedacht Mark Geels. Vanwege zijn HIV gerelateerde onderzoek dacht hij
aan Afrika en via via hoorde hij van het LNI, het muntje viel al snel. Onze dank is groot.
 Het ‘Ja woord’ en Afrika: 1 september traden Jasper en Nina in het huwelijk. Ook zij
besloten hun huwelijksgiften in te ruilen voor donaties aan de school. Gefeliciteerd! En zeer
veel dank.


LNI aangesloten op het WWW: eindelijk is het dan zover. Vanaf juli van dit jaar heeft de
school internet. De aansluiting werd mogelijk door een donatie van € 2.000 van een zeer
betrokken particulier. We zijn nu hard op zoek naar meer computers voor de 70 studenten.

+ StudentenSponsoringsSysteem
Zambia heeft een groot tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Het LNI helpt het tekort van
20,000 verpleegkundigen te reduceren. Ieder mens heeft recht op zorg en uw gift maakt dat op
zeer directe wijze mogelijk! Veel van de huidige studenten hebben moeite én de studie én hun
levensonderhoud te bekostigen. Het studiefonds kan helpen door 25 – 75 % sponsoring op
studiekosten te verlenen. Met de giften tot nu toe hebben al 4 studenten hun opleiding voort
kunnen zetten, terwijl ze anders af hadden moeten haken. Helpt u ons meer van hen te helpen?
Help ons 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

Æ Rek. nr: 45.75.73.953; St. Getu Foundation, ABN/AMRO, Leiden
Uitgebreidere informatie? Klik even door naar de Website van de Getu Foundation
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+ WEG IS WEG = PECH? +
Vele verpleegkundigen hebben Zambia verlaten. Maar ze volgen het Zambiaanse nieuws nog
altijd. Zo schrijft Mwewa Musonda in een ingezonden brief in reactie op uitlatingen van de Vicepresident dat het geen zin had om uit te wijken naar het buitenland omdat Afrikanen daar als
slaven worden behandeld:
‘Met grote sympathie schrijf ik voor het land waar ik geboren ben en dat ik met liefde mijn moederland
noem. Mijn vrouw en ik zijn verpleegkundigen en wij hebben Zambia verlaten in 2000 toen de overheid de
kopermijnen privatiseerde. We werkten 5 jaar in de klinieken van de mijnen, maar bij de privatisering werden
we ingedeeld bij de ‘low cost klinieken’ die onder de staat vielen. Dit betekende dat we van 800.000 kwacha
(€ 160) in een keer terug gingen naar 140.000 (€ 28). Voor dit soort rekenwerk hoef je geen Einstein te heten.
En, werken we hier als slaven in Engeland? Hier werken we shifts van
12 uur, maar als ik dat een week gedaan heb ben ik 4 dagen vrij! Die
gebruik ik voor een extra baan in een privé-kliniek, want, meneer de
Vice-president, ik heb een hoop familie in Zambia die door uw regering
schromelijk wordt verwaarloosd.
De extra baan stelt me in staat om ze regelmatig geld te sturen. Ook dit
rekenwerk is geen hoog technologische rakettechniek. Eerlijkheid
gebied mij te zeggen dat ook de Engelsen zo werken. Maar zij doen het
om in Zambia de Victoria Falls te kunnen bezoeken. Het grote verschil
met Zambia is dat de Britse staat wél goed voor zijn werknemers zorgt.
Zij hoeven voor hun kinderen geen schoolgeld te betalen, zoals mijn
familie in Zambia. En ze zijn goed verzekerd voor het geval ze iets
overkomt.
Ik heb nog een andere vraag. Waarom werd de president van Zambia
naar Engeland gevlogen toen hij een lichte hartaanval had? Ik vermoed
dat u het antwoord niet weet. Het antwoord luidt simpelweg: de
aanwezigheid van goede faciliteiten aldaar. Maar als er echt sprake is
van slavenarbeid door Afrikanen, dan ondersteunt de president met
deze actie de slavenarbeid!
Studenten lopen stage in het University Teaching Hospital

Ja, wij verrichten slavenarbeid in het buitenland, omdat de regering in Zambia haar taken onvoldoende
uitvoert. Met dat slavenwerk heb ik inmiddels wel een huis en een nieuwe auto voor mijn vrouw kunnen
bekostigen. Ik wil hiermee niet mijn mede-Zambianen in Zambia voor het hoofd stoten. Het is alleen om aan
te geven dat de Vice-president daar niet wakker van zal liggen: die heeft immers 4-6 auto’s van staatswege
tot zijn beschikking! En dat terwijl veel verpleegkundigen in Zambia hun eigen spuiten, naalden en watten
moeten kopen voordat ze aan het werk kunnen! © The Post

+ SPROOKJE? +
De kritische columnist Kalaki, gaf een aardige beschouwing over internationale assistentie:
De goede Zambiaanse koning Muelewele werd door een bevriend staatshoofd om hulp gevraagd. De
koningin van Engeland stuurde hem een brief waarin ze meldde dat haar land een groot tekort aan artsen
had. Muelewele reageerde spontaan en stuurde alle artsen uit zijn land naar het Verenigd Koninkrijk. De
‘Queen’ bedankte hem hartelijk en stuurde grote sommen geld voor de bouw van een nieuwe universiteit.
Dat was toch zeker bedoeld om de hoeveelheid artsen in Zambia aan te vullen? Neen, op deze manier
konden er nog meer medici voor het VK opgeleid worden. Kon Muelewele dan geen echte investeringen
aantrekken? Oh, hij probeerde het wel. De koning van Nederland wilde graag investeren in de Zambiaanse
landbouw. Zo werden er miljoenen hectaren vol gezet met bloemen. Hè, aten de Zambianen in die tijd
bloemen? Natuurlijk niet, maar de Hollanders consumeerden er tonnen van. Maar waarom kweekten de
Hollanders die bloemen dan niet in eigen land? Ach, de lonen die ze in Zambia betaalden, zouden in hun
eigen land illegaal zijn geweest… © Kalaki

