Kort nieuws

+

Alle donateurs en de Wilde Ganzen:
gefeliciteerd en bedankt!
In een half jaar is het gelukt om het streefbedrag voor
de Wilde Ganzen-Meerwaardeactie bijeen te krijgen. Dit
betekent dat de circa 19.000 euro aan donaties via de
Wilde Ganzen, worden vermeerderd tot ruim 30.000
euro.
Het geld (donaties+premie) is bestemd voor lesmateriaal voor de
school. En dat geld kunnen we dezer maanden extra goed gebruiken, want de school is verhuisd!
Vanwege de gestage groei van het aantal studenten, en i.v.m. plannen voor uitbreiding van het
onderwijsaanbod, was een ruimere locatie nodig.
Het nieuwe terrein, met meer ruimtes en gebouwen, is gevonden, en de verhuizing is al in
gang gezet. Voor de inrichting van extra lokalen, en uitbreiding van de bibliotheek en andere
studiefaciliteiten (van naslagwerken tot oefenpoppen) is het geld uit de Meerwaarde Actie dus
meer dan ooit welkom.
Wanneer de nieuwe school goed en wel is ingericht, zullen we in woord & beeld verslag doen
van deze operatie - en de besteding van al uw giften.

+ En dan nog iets: de school is niet alleen uit de eerste locatie gegroeid, maar ook uit de
naam… Voortaan heet de school Lusaka Health Institute (LHI) - onder deze bredere
titel kunnen we de vleugels verder uitslaan en behalve verpleegkundigen op den duur ook
vroedvrouwen opleiden. Daarnaast zijn er plannen voor het aanbieden van diverse soorten
bijscholing voor medisch personeel (o.a. ict/computergebruik en HIV/AIDS cursussen).

+ (De vaste schrijver van de nieuwsbrief is met kraamverlof - daarom nu alleen een korte
brief met het laatste nieuws - in februari zijn we er weer met alle ins en outs over de nieuwe
lichting studenten en andere ontwikkelingen op de eerste particuliere school voor verpleegkunde
in Lusaka.)
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