Nieuwsbrief Maart 2011
Denderende donatie actie
Eind december hebben we een
actie gevoerd om binnen een
termijn van twee weken 50,000
EURO te mobiliseren voor het
LHI. Wat onmogelijk leek, is toch
mogelijk gebleken.
Allereerst natuurlijk een heel
groot dank-je-wel aan alle
donateurs die aan dit grote
succes hebben bijgedragen! Wij
zijn hier enorm van onder de
indruk. In het totaal hebben we
53.000 EURO opgehaald! Verder
ook nog een aantal interessante
ingangen gevonden voor mogelijke verdere samenwerking,
waarvoor ook onze hartelijke
dank! We gaan hier ook mee aan
de slag!
Kleine
wereld…
Hoe
nauw de
wereld
met
elkaar
verbonden is, bleek onder meer uit
de volgende reactie van een van
de donateurs:
.. ik ben zelf een Afrikaans kind,
mijn vader (overleden 2001) met
wie ik dit bedrijfje startte, heeft
eigenhandig
de
Afrikaanse
verpleegsters opgeleid die mij ter
wereld brachten. Is er een betere
reden dit initiatief te steunen!
Mijn bijdrage is met volle
overtuiging want ik geloof bij

ontwikkelingshulp alleen maar
in opleiding.
Nieuwe directeur
LHI heeft inmiddels een nieuwe
interim directeur. Fredah
Changwe, die ook al een aantal
jaren in het bestuur van LHI zit.
Fredah is zelf ooit opgeleid als
verpleegster en heeft daarna
voor diverse NGO’s gewerkt of
heeft deze geleid. Fredah is op
15 januari aan de slag gegaan
en heeft reeds een aantal
veranderingen doorgevoerd in
onder andere bij de studentenhuisvesting en in het lerarenkorps. Ook heeft ze de lang
geplande Student Board van
het LHI opgezet. Hierdoor
wordt de communicatie met de
studenten verbeterd en wordt
hun stem duidelijker gehoord.
Momenteel wordt er gewerkt
aan het verfijnen en vastleggen
van de organisatiestructuur.
Nieuwe studenten
Ondanks de late start heeft het
LHI in December 2010 en
Januari
2011
nog
30
aanmeldingen gekregen. Een
groot
deel
van
de
geïnteresseerden waren echter
verpleegkundigen
die
instroomden vanuit de praktijk
voor een vervolgopleiding.
Helaas bleek het voor hen niet
mogelijk om dit op korte termijn
met hun werkgevers te regelen.

Het LHI heeft daarop besloten
dit semester geen intake te
doen, maar toe te werken naar
een dubbele intake in juli van
dit jaar. De interim directeur is
hier inmiddels druk mee aan
de slag. Flyers zijn verspreid in
ziekenhuizen,
posters
opgehangen op scholen en in
winkels
en
er
wordt
geadverteerd op landelijke en
provinciale radiostations. Het
LHI heeft al een groot aantal
telefoontjes ontvangen van
geïnteresseerde studenten.

De school heeft inmiddels ook
een facebook pagina en zal er
worden geadverteerd op een
van de televisie stations.
LHI on facebook (druk Ctrl click
om link te volgen).
Studenten worden uitgenodigd
voor interviews die op 7 en 8
april
plaatsvinden.
Deze
gelegenheid
zal
worden
aangegrepen om het LHI van
zijn beste kant te laten zien
door tevens een open dag te
houden waarbij de studenten
en docenten van het LHI nauw
zijn betrokken.

Website van het LHI
In de afgelopen maand speelden
‘De heeren van Baerlo’ en ‘De
groene vrouwen’ een bridgedrive
waarvan de opbrengsten zijn
gebruikt voor het opzetten van
LHI’s eigen website als ook
andere communicatiemiddelen
om studenten te werven. Onze
hartelijke dank
voor deze
bijdrage, die de communicatie en
het werven van studenten in
Zambia stukken eenvoudiger
maakt.
www.LusakaHealthInstitute.org

Bericht van afgestudeerde
verpleegkundige

deerden heeft hij meteen werk
gevonden. Anifield werkt bij
Yuka Mission hospital in
Kalabo, een klein districtscentrum 70 km ten noorden van
Mongu in West-Zambia.
Kalabo is in het regenseizoen
alleen per boot toegankelijk.
Het feit dat dit stadje zo
afgelegen ligt, heeft zo zijn
uitdagingen.

Maar Anifield is erg blij met de
kans die hij heeft gekregen
zoals
uitgedrukt
in
een
bedankbrief die hij stuurde aan
zijn sponsor, de Badeloch
Foundation uit Nederland:
‘Dear sponsors, I am very
grateful for the financial
support that your organization
gave me from the time I
started my training until my
completion of the program, it’s
a dream come true for me and
it’s a relief to the community
which I’m serving. I have no
better words I can use to show
my appreciation but all I can
say is that I am very thankful
and
may
you
continue
supporting other people.’

Anifield Siandabele is een van
de studenten die vorig jaar juni is
afgestudeerd. Zoals alle afgestu.
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