Skoleprosjektet vårt i Kayumweyumwe i Zambia er overlevert

Slik ser klasseroms bygget like før elevene tar det i bruk i mars 2018

Interiør fra ett
av
klasserommene

Før den
offisielle
åpningen i mars
skal pulter være
på plass
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Boligen for lærerne.
Huset har tre soverom/
privatrom og felles
oppholdsrom, kjøkken
og bad/toalett

Slik var det før vi i Distrikt J startet prosjektet vårt.

Landsbyen og prosjektet
Landsbyen Kayumweyumwe ligger i Mumbwa distriktet i Central Province. Det er 40
km til byen Mumbwa og 200 km til Lusaka.
Landsbyen består av 80 familier og 640 personer. Skolen har i dag ca. 300 elever
som kommer fra landsbyen og omliggende bosetninger.
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Den største utfordringen i dette distriktet er skole, vann og helse. Innbyggerne måtte
gå langt for å få tilgang til disse godene. Den nærmeste grunnskolen ligger 20 km. fra
landsbyen. Konsekvensen var at foreldre må leie rom nærmere skolen for at barna
skal få skolegang. Dette vet vi er økonomisk vanskelig. Resultatet var at mange ikke
fikk skolegang. Verst er det for jentene for de blir da ofte giftet bort tidlig.
Kayumweyumwe Community School er det eneste håpet for barna i distriktet.
Nærmeste brønn lå 1,5 km fra skolen. Vannet blir båret av kvinnene i landsbyen og
barna.
Mangel på lærerboliger gjør at distriktets skolemyndigheter ikke greie å ansette
utdannede lærere. De frivillige som underviste bodde i et hus med bare ett rom med
jordgulv.
Kayumweyumwe ble valgt av LAN som det prosjektet vi ville få mest ut av våre midler
p.g.a. at landsbybeboerne har vist et stort initiativ ved å etablere en skole med ikke
faglærte lærere.
Dette har vært et samarbeidsprosjekt som Lions Aid Norway i Zambia har vært
prosjektleder. LAN har samarbeidet med, og hatt mange koordinerende møter med
Undervisningsdepartementet i Zambia, lokale myndigheter i Mumbwa distriktet,
landsbyen og Lions Clubs International Distrikt 413 Zambia.
LAN har hatt den totale prosjektledelsen. De har kjøpt materialer direkte fra
produsenten, innhentet tilbud fra entreprenører og inngått avtale med den beste. De
har fulgt opp arbeidet, og koordinert prosjektet med myndigheter, landsbyen og den
lokale Lions klubben. Landsbyens ansvar har vært å skaffe tilveie elvesand, pukk og
påse at prosjektet hadde tilstrekkelig med vann i byggeperioden.
Det er våre midler som har dannet fundamentet for utviklingen av Kayumweyumwe
Community School.
I tillegg til bygningene vi har finansiert er det boret en brønn og læremateriell og
annet utstyr er kjøp inn. Brønnen er bygd av Lions Brønnprosjekt og skolemateriell
fra Lions i Zambia.
Åpningen skulle ha vært den 14. februar med vår DG Svein tilstede. P.g.a. et kolera
utbrudd i Zambia har det vært forbud mod forsamlinger på over 5 personer. Åpningen
er derfor utsatt. Derfor vil dere senere få bilder av jublende barn som tar den nye
skolen i bruk.
En liten bildekavalkade som viser utviklingen av prosjektet
Byggeprosjektet starte opp i juli og ble avsluttet i januar. Det som gjøres nå er å få
alle detaljer på plass som pulter, utstyr og den endelige klargjøring av uteområdet.
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Avtale inngåelse om overtagelse
av tomta for byggeprosjektet

Innkjøpe materialer lagres i landsbyen før oppstart av byggingens.

Oppstart av bygging med å innkjøpe betong blokker
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Interiør fra klasserom
med tavle montert

For å lykkes var vi helt avhengig av et godt samarbeide mellom alle involverte parter

Kostnader
På Distriktsmøtet i 2017 ble det presentert et budsjett på kr. 400 000 (395 000). Før
prosjektet startet opp ble budsjettet justert opp til 418 000 kr. Dette skyltes at
materialene måtte kjøpes i Lusaka for å få den kvaliteten som var ønsket. Det
betydde en høyere pris, og større transportkostnad.
Den endelige kostnaden blir på ca. 430 000 kr. Hovedsakelig skyldes dette
forandringer i valuta kursene. LAN i Oslo kjøper $ som LAN i Zambia veksler om til
lokal valuta. Fra dert tidspunkt budsjettet ble utarbeidet har kusene forandret seg i
begge ender til vår disfavør. Vi har tapt noe under 20 000 kr. på valuta overførselen.

IRC Tore Ivar Svare
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