Distrikt 104J sitt bistandsprosjekt i Zambia v/ IRC Bjørg M.T. Simonsen
Distrikt 104J har lang og god tradisjon på å igangsette og støtte et bistandsprosjekt (sideprosjekt) i
samme land og område der Lions Norges øyehelseprosjekter sammen med NORAD foregår. Grunnen
er at vi dermed har en sikker og trygg kommunikasjonskanal mellom givere og mottakere.
Slik er det også nå. Distrikt 104J vedtok i 2012 en treårs finansiering til oppgradering av en skole i
Western Province i Zambia -Namilangi Community school.
Kr 120 pr medlem i 3 år gir oss dermed en økonomisk ramme som gjør dette bistandsprosjektet
mulig å gjennomføre. Alle tidligere prosjekter er avsluttet, og dette er nå det eneste på gang.
Skolen eksisterer allerede i dag, men opererer
under meget enkle og kummerlige forhold.
Initiativet til oppbygging og oppgradering av skolen
ligger hos lokalbefolkningen, som er aktive
pådrivere og deltakere til dette prosjektet. Skolen
hadde i 2012 192 elever og regner med en økning
til 560 i 2015. De mangler det meste, men aller
mest ønsker de seg 3 nye klasserom med
funksjonelt inventar, en lærerbolig som vil sikre
dem minimum 3 faglærte lærere og et eget
latrinehus til skolebarna.
Siste rapport fra prosjektleder og LAN’s
representant i Zambia (feb. 14), viser oss at de er
godt i gang, kontrakt med entreprenør er
undertegnet. Fortsatt stiller lokalbefolkning og lærerstab opp med frivillig ufaglært hjelp til å skaffe til
veie sand, vann, grus og pukkstein, i tillegg til at de vokter over materialene og passer på at ikke noe
brukes til annet enn til skolen deres.
Hittil er kr 108.000 av fjorårets bidrag fra oss brukt til oppstart av lærerboligen. Grunnarbeider er
godt i gang. Som IRC i distriktet takker jeg for alle bidrag hittil, og håper alle klubbene i Distrikt 104J
fortsatt støtter opp om vårt bistandsprosjekt i Zambia!

