DE BEVALLINGSKLINIEK STAAT ER

NU NOG TWEE WONINGEN VOOR DE VERLOSKUNDIGEN

HELP JIJ MEE ?

In juli 2017 was het zover: toen werd in Namoomba in Zuid-Zambia, de bevallingskliniek feestelijk geopend. Het gebouw kwam tot stand gedeeltelijk via ﬁnanciering door de Zambiaanse
overheid en gedeeltelijk door stichting ProjectsNow. Door de aanwezigheid van de bevallingskliniek hebben de vrouwen in het gebied een plek waar zij veilig kunnen bevallen. Inmiddels
hebben er al vijftien bevallingen plaatsgevonden.
Op dit moment gebeuren de bevallingen nog met de
hulp van de twee verpleegkundigen die in de naastgelegen kliniek werken. Deze kliniek is, evenals de
woningen van de verpleegkundigen, ook geﬁnancierd
door ProjectsNow. Als we willen dat er twee gediplomeerde verloskundigen / kraamhulpen aan de slag
gaan in de bevallingskliniek, moeten we ervoor zorgen
dat er ook voor hen goede huisvesting is. De verloskundigen worden dan aangesteld en betaald door
de Zambiaanse regering. Met de bouw van de twee
woningen is de realisatie van een compleet gezondheidscentrum helemaal afgerond. Hier is 24 / 7 medische hulp
beschikbaar en wordt zelfs eens per maand tandheelkundige hulp geboden.
Wat is er nodig?
De totale kosten van de bouw van deze twee woningen
bedragen 22.500 euro. Wilde Ganzen ondersteunt het
project door elke bijdrage met 50 procent te verhogen.
Met het bedrag dat we met andere acties verwachten te
werven, hebben we nog maar 5.000 euro nodig om de
huizen te kunnen realiseren. Help mee. Iedere euro is
welkom!

Met steun van Wilde Ganzen
Al eerder heeft Wilde Ganzen bijgedragen aan twee projecten die we hebben uitgevoerd: de aanleg van een windmolen die een waterpomp aandrijft en de verbouwing
van een bestaand gebouw tot twee lerarenwoningen.
Bijzondere aanpak van de bouw:
lokale bewoners gaan zelf aan de slag
Voor de bouw van deze twee huizen kiezen we voor een
bijzondere aanpak. Projectmanagement en ontwerp
liggen zoals gewoonlijk weer in handen van architect
Andy Anderson, onze vaste samenwerkingspartner als
het om bouwprojecten gaat. Gewoonlijk zette hij een
aannemer aan het werk die bouwvakkers uit Lusaka
stuurde om de bouwwerkzaamheden te verrichten.
Ditmaal doen we het anders. Het grootste deel van de
werkzaamheden wordt, onder leiding van Andy, verricht
door de bewoners uit de lokale gemeenschap. Daardoor
verdienen ze geld en doen zij veel werkervaring op. En die
kunnen ze weer gebruiken bij hun toekomstige zoektocht
naar een nieuwe baan.

WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

ONDERWIJS

GEZONDHEIDSZORG

ProjectsNow: wie zijn we en wat doen we?
ProjectsNow is nu ruim tien jaar actief in Zuid-Zambia,
aan de Zambezi-rivier. We helpen de lokale bevolking in
de dorpjes Bbakasa en Namoomba met projecten op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, natuur en milieu
en werk en inkomen. Heel concreet: we breidden de
school uit met nieuwe klaslokalen, bouwden lerarenwoningen, knapten een kliniek op, zorgden voor een
betere watervoorziening en gaven microkredieten. En dat
is nog lang niet alles. Het complete overzicht staat onderaan deze pagina.
Hoe werken we?
ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en
bestaat uit negen gepassioneerde onbetaalde vrijwilligers.
We bieden altijd directe ondersteuning van projecten en
zorgen dat elke euro die is gedoneerd daadwerkelijk aan
het project wordt besteed. Kosten voor wervingsacties en
andere zaken ﬁnancieren we zelf. Ieder jaar bezoeken we
het gebied om contact te houden met de lokale bevolking.
Om het contact te vergemakkelijken, is er een development committee opgericht, die bestaat uit tien personen
die een afvaardiging vormen van de hele gemeenschap.
Zij stellen plannen voor en onze plannen voor het gebied
leggen we aan hen voor. Zo bevorderen we eigenaarschap bij de lokale bevolking.

WERK&INKOMEN

NATUUR&MILIEU

Daarnaast investeren we in talent- en capaciteitsontwikkeling, volgens ons de sleutel tot zelfbeschikking
Hoe kun je helpen?
Heel simpel: door geld te doneren. Je kunt nu éénmalig
een bedrag storten voor dit project. Dat doe je door een
bedrag over te maken naar:

NL79 SNSB 0918 2588 39
T.a.v. Stichting ProjectsNow, Amsterdam
Steun je ons liever periodiek voor de lange termijn?
Dat kan ook. Maak dan periodiek een bedrag over naar
bovenstaand rekeningnummer.
ProjectsNow is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dat wil zegen dat giften aan ProjectsNow aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Meer weten?
Kijk dan op onze website www.projectsnow.nl
Of volg ons via Facebook https://www.facebook.com/
projectsnowamsterdam
Heb je een vraag over onze stichting? Stel die dan aan
Wim Wilpshaar, 06 11 04 12 00.

10 JAAR PROJECTEN
2007
2008
2009
2010

Oprichting stichting ProjectsNow
Keuze van Bbakasa en Namoomba in Zambia als ons doel
Bouw van twee klaslokalen
Opknappen vier lerarenwoningen en de bouw van de
woning van het hoofd van de school
2011 Opknappen kliniek in Namoomba en de start van de fruitbomenkwekerij in Monze
2012 Bouw van stafwoningen bij de kliniek
2013 Bouw van de windmolen, waterpomp en waterreservoir
in Bbakasa en de aanleg eigen kwekerij: Lucy’s Garden

2014 Ombouwen bestaand pand tot twee lerarenwoningen
Financieren van trainingen metselen, timmeren en naaien
Donatie van vijf rookvrije ovens en het verstrekken microkrediet voor aanschaf dieselpomp, plus de ondersteuning
Vrouwengroep met naaimachines en training
2015 Bouwen van de schoolkeuken en de schoolkantine, aanschaf Barsha pomp en het bouwen van ruimte voor
de Vrouwengroep
2016 Onderhoud aan school en gebouwen, start microkredieten
2017 Afbouwen van de bevallingskliniek

www.projectsnow.nl

