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1. De republiek Zambia
Zambia, officieel de Republiek Zambia, is een land in Afrika dat grenst aan Congo,
Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibië en Angola. Zambia is een
onafhankelijke republiek met als belangrijkste economische factor de mijnindustrie
(koper). Op 24 oktober 1964 verklaarde Noord-Rhodesië zich onder de naam Zambia
onafhankelijk met Kenneth Kaunda als president. De huidige president van Zambia is
Edgar Lungu (sinds februari 2015).
Het land heeft een oppervlakte van 750.000 km2 (bijna 19x groter dan Nederland).
Hoofdstad is Lusaka. De officiële taal in Zambia is Engels. Er worden ruim 70 talen
gesproken. Zeven van deze talen hebben een officiële status, waaronder Silozi in de
Western Province.
Zambia is officieel een Christelijk land. Van de
totale bevolking is 87% Christelijk waarvan een
groot deel Rooms Katholiek. Ongeveer 5%
bestaat uit moslims die voornamelijk in
stedelijke gebieden wonen. Ook is er een
kleine Joodse gemeenschap.
Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties leeft in Zambia 68% van de
bevolking onder de armoedegrens. 46% van de
bevolking is jonger dan 14 jaar. Zoals in veel
Afrikaanse landen, vormt aids een grote
bedreiging.
Cijfers tonen aan dat een derde van de
kinderen geen enkele vorm van onderwijs
geniet. Een groot probleem zijn de overvolle
klassen van vaak meer dan 100 kinderen.

Kaoma
Kaoma is de stad waar Johannes Bouma van 2006 tot 2013 werkzaam was als
kapelaan/pastoor. Het is de hoofdstad van het district Kaoma en ligt in the Western
Province, één van de negen provincies waarin Zambia opgedeeld is. De stad ligt
ongeveer op 460 km ten westen van Lusaka, de hoofdstad van Zambia.
In het district Kaoma wonen zo’n 170.000 mensen, waarvan de meesten in en rond
Kaoma stad en langs de rivieren Luena en Luampa.
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2. De stichting:
Hoe het begon
Een van de 13 kinderen uit het gezin Bouma (Nijlân, Friesland) vertrok in 1993 naar
Zambia als missionaris/priester. Deze zoon, Johannes Bouma (1930), behaalde zijn
opleiding aan het klein seminarie van de Congregatie van Missionarissen van Marianhill in
Arcen, Noord-Limburg. Hij werkte bijna 25 jaar in Zuid-Afrika voor hij terecht kwam in
Zambia. In 2006 kwamen vier broers van Johannes naar Zambia om daar voor de
gemeenschap van Kaoma het Home Based Care Regina House te bouwen, en zo ontstond
Bouwen met Bouma’s! In 2016 verliet Johannes Zambia om wegens gezondheidsredenen
weer voorgoed in Nederland (Arcen) te gaan wonen, maar wij (BMB) gingen door!

Wat doen wij
Wij bouwen, letterlijk en figuurlijk, aan de toekomst van Zambia. De projecten die we
opzetten, mee helpen uitvoeren en financieren zijn veelal gericht op onderwijs. Een
groot probleem in Zambia is de slechte kwaliteit van onderwijs, onveilige klaslokalen en
overvolle klassen. Door klaslokalen te bouwen en te onderhouden zorgen we er voor dat
er meer kinderen naar school kunnen, de leraren gemotiveerd worden om kinderen
onderwijs te geven en de kinderen veilig onderwijs kunnen ontvangen.
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Sinds 2006 zijn er meer dan 20 bouwers naar Zambia vertrokken om te helpen met
bouwen. Sinds een aantal jaren ligt onze focus meer en meer op het onderwijzen van de
bouwvakkers zodat zij steeds meer zelf kunnen, zónder onze fysieke hulp. In 2017 zijn
we gestart met het opleiden van 6 mensen door onze eigen bouwers Antoon Haagen en
Piet Mous; zij zijn daar heel goed in geslaagd! We hebben hier gezien dat men in korte
tijd heel veel kan leren en zagen hier kansen. In 2019 zijn we daarom een samenwerking
aangegaan met het Koama Training Institute en leiden we momenteel 17 leerlingen, 10
mannen en 7 vrouwen, op tot volwaardige timmerlieden. De schoolbanken en de deuren
die benodigd waren voor ons project in Longe zijn door de studenten gemaakt.
Bouwen met Bouma’s heeft twee besturen; een bestuur in Nederland en een bestuur in
Zambia. Het bestuur in Nederland faciliteert en het bestuur in Kaoma bepaalt welke
projecten gesteund worden en op welke manier de donaties ingezet worden.

Onze doelstelling
Ons doel is het verlenen van
financiële en fysieke steun aan
daarvoor geschikte projecten in
Zambia. Om deze projecten mogelijk
te maken, zamelen we geld in, zetten
we acties op en werven we donateurs
en vrijwilligers. Door ons te richten
op de bouw van scholen voor
basisonderwijs, willen bereiken dat
het onderwijs voor een grotere groep
kinderen toegankelijk wordt voor
zowel jongens als meisjes. Naar
school betekent het leren lezen en
schrijven van de lokale taal en de
Engelse taal. De kinderen kunnen
onderwijs volgen om eventueel door
te stromen naar het vervolgonderwijs.
Door bij de scholen toiletten te
maken, wordt er ook aandacht
gegeven aan de hygiëne. Ons doel is
minimaal een aantal klaslokalen te
bouwen bij één school. Daarnaast
maken we het mogelijk dat ieder jaar
een aantal studenten naar school
kunnen om daar het (timmer)vak te
leren.
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3. De financiering
We zijn een kleine stichting die ook de intentie heeft om klein te blijven. Leuk feitje;
van elke euro die er binnenkomt gaat er 96 cent naar Zambia!
De belangrijkste inkomsten zijn van de donateurs en mensen die jaarlijks een vaste
bijdrage aan onze stichting schenken.

verantwoording
De vroegere familievergadering, nu stichtingsvergadering genoemd, vindt jaarlijks plaats
om alle vrijwilligers, donateurs en iedereen die interesse heeft op de hoogte te brengen
van de activiteiten van het afgelopen jaar, de plannen voor het komende jaar en een
jaarbegroting.
Bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een
onkostenvergoeding. De bestuursleden storten hun ontvangen vrijwilligersvergoeding als
gift terug aan de stichting.

communicatie
De stichting geeft ieder jaar in december een nieuwsbrief uit en doet hierin verslag van
de financiën en de uitgevoerde projecten. Ook verschijnen er ieder jaar ca. drie digitale
nieuwsbrieven waarin over de voortgang van de projecten wordt gerapporteerd.
Daarnaast is de website www.bouwenmetboumas.nl een belangrijk medium. Stichting
Bouwen met Bouma’s is ook actief op social media.
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4. onze projecten
Vanaf 2006 bouwden vrijwilligers jaarlijks aan kleinschalige bouwprojecten. Er werd
onder andere een keuken in een weeshuis, een ziekenzaal, een opvang voor
hoogzwangere vrouwen, een school voor gehandicapte kinderen en op diverse plaatsen
scholen gebouwd.
In overleg met het lokale bestuur wordt per jaar bekeken welk project er zal worden
uitgevoerd. De projecten worden aangedragen vanuit de lokale bevolking om een zo
groot mogelijk draagvlak te creëren. Hierbij wordt een aantal criteria gehanteerd
waarvan de zelfwerkzaamheid van de lokale bevolking een van de belangrijkste is. In de
afgelopen jaren zijn diverse scholen gerealiseerd voor primair onderwijs. De school in
Longe is door de inspanningen van de stichting opgewaardeerd tot secundary school.
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nieuwe ontwikkelingen
In 2017 zijn we gestart met het opleiden van 6 mensen door onze eigen bouwers Antoon
Haagen en Piet Mous; zij zijn daar heel goed in geslaagd! We hebben hier gezien dat
men in korte tijd heel veel kan leren en zagen hier kansen. In 2019 zijn we daarom een
samenwerking aangegaan met het Koama Training Institute en leiden we momenteel 17
leerlingen, 10 mannen en 7 vrouwen, op tot volwaardige timmerlieden. De schoolbanken
en de deuren die benodigd waren voor ons project in Longe zijn door de studenten
gemaakt.
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5. de toekomst
De stichting wil zich de komende jaren blijven inzetten voor:
Bouwen van scholen in de verschillende dorpen (minimaal 1 bouwproject per jaar)
Het blijven positioneren van de stichting in de samenleving
Het aanschrijven van grote sponsoren om gestelde jaardoelen te realiseren
Het uitbreiden van haar netwerken
Het onderhouden van de bestaande netwerken en vooral naar haar donateurs
Een goede en gelijkwaardige samenwerking met het stichtingsbestuur in Kaoma
en het bisdom in de regio
Financieren opleiding/bijscholing timmermannen
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