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Meerwaarde-actie van Wilde Ganzen voor de Getu Foundation

 De komende maanden vraagt de Getu Foundation de LNI-donateurs om hun gift over te
maken op giro 40.000 van stichting Wilde Ganzen te Hilversum,
o.v.v. GETU FOUNDATION. Het bedrag dat de donateurs zo bijeen
brengen wordt door de Wilde Ganzen vermeerderd met 70%.
De opbrengst van de actie is bestemd voor uitbreiding van het
lesmateriaal op het LNI, zoals computers, studieboeken,
anatomische modellen en oefenpoppen.
 Het LNI hoopt met de volgende lichting studenten (juli 2006) het
aantal leerlingen te verdubbelen. Met al uw giften via de Getu
Foundation kunnen we voortgaan met uitbreiding van de school
voor meer verpleegkundigen in de nabije toekomst.
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heeft € 20.000 gedoneerd om de exploitatie van de school in
De
2006 mogelijk te maken. Zeker in het eerste jaar zijn de opbrengsten uit schoolgelden
onvoldoende om alle kosten te dekken. De verwachte tekorten zijn door deze donatie flink
geslonken!
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Officiële opening door minister
Op 27 juni zal het LNI officieel en feestelijk geopend worden door de minister van Gezondheid,
Syl via Masebo. Gezien het enorme tekort aan verplegend personeel in Zambia, verwachten we
veel belangstelling van de media. In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid verslag.
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LNI door naar tweede ronde in businessplan competitie !
Het LNI is als particuliere opleiding verpleegkunde niet alleen nieuw, nuttig en nodig, maar ook
zakelijk interessant. Daarom hebben we ons ingeschreven voor de businessplan wedstrijd van
het
een initiatief van het NCDO, een Nederlandse
organisatie voor duurzame ontwikkeling.
Van de 900 inzendingen uit de eerste ronde, zijn er 73 uitgekozen om door te gaan - en het LNI
(‘trains the b rains’) is daar bij! In de 2e ronde krijgt iedere ‘onderneming in ontwikkeling’ een
coach toegewezen en moet het ingediende plan verder worden uitgewerkt. Op 7 juli worden de
25 finalisten bekendgemaakt, en eind september vindt de slotceremonie plaats.
Het is een spannende en leerzame ervaring, we leren nog grondiger en zakelijker naar de school
te kijken. Misschien winnen we, misschien niet, maar tot zover worden we gesterkt in ons idee
dat het LNI een bijzonder nuttige onderneming is; zowel voor de studenten als voor het
Zambiaanse gezondheidsonderwijs.
☺ Wilt u deze maandelijkse nieuw sbrief automatisch ontv angen, schrij f dan in als abonnee via
GetuFoundation/Nieuw sbrief. ☺
 Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, mail dan naar: nieuwsbrief@getufoundation.nl 
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KORT NIEUWS +
 De huidige 36 studenten lopen deze weken stage in het universiteitsziekenhuis. Lange
dagen op onderbezette afdelingen blijken een zware dobber, maar er wordt veel geleerd.
 36 studenten? Helaas heeft het LNI 4 mensen de deur moeten wijzen wegens vervalsing
van eindexamenresultaten. Het was wel even schrikken toen de Examination Council met
dit bericht aanklopte. Inmiddels worden schoolresultaten voor toelating geverifieerd.
 De afgelopen 3 weken heeft de school onderwijskundig advies gekregen via het
Programma Uitzending Managers. Zambiaanse en Nederlandse systemen bleken niet direct
uitwisselbaar, maar er is wel een basis gelegd voor verdere vernieuwing van het onderwijs.
 De website van de Getu Foundation is vernieuwd! Klik op
de link op weg naar nog meer informatie.
 Ook de docenten hebben het soms moeilijk; zeker nu er
een tweeling in de klas zit! 
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NIET ALTIJD EVEN EERLIJK +
Het is in Zambia gebruikelijk dat ministers, parlementsleden
én hun familie, de best mogelijke medische zorg door de staat
betaald krijgen, of dat nu hier is of elders. Zo bevindt de
voormalige president van Zambia zich al maanden in een
privé-kliniek in Zuid Afrika en werd de huidige president niet
lang geleden in Londen behandeld. Een columniste van The
Post, de grootste landelijke krant, stelde zich onlangs de
volgende vraag: hoe verhouden de kosten van de medische
zorg voor de politieke elite zich tot het totale budget van de
nationale gezondheidszorg? Haar voorzichtige antwoord was
dat de twee elkaar waarschijnlijk niet veel ontlopen…
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StudentenSponsoringsSysteem
Deze manier van direct bijdragen aan een beroepsopleiding, heeft velen aangesproken. Tot en
met maart is er al €3.300 gestort voor het studiefonds van waaruit studenten een
tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen.
Het Nederlandse Fonds voor Verpleegkunde heeft toegezegd 2 x twee studenten volledig te
willen sponsoren. Inmiddels zijn er contacten gelegd, o.a. met weeshuizen, die hun pupillen heel
graag een opleiding willen geven. Het gaat dan om jonge mensen met uitstekende cijfers, die
anders geen kans zouden krijgen om verder te studeren. Cordaid, een grote, Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie, legt een solide basis voor het fonds: € 20.000, bedoeld voor
getalenteerde mensen van missieziekenhuizen en klinieken uit heel Zambia.
U kunt ons helpen bij de medische hersengymnastiek voor Zam bia: 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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