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DE EERSTE NIEUWSBRIEF VAN 2006

I
De beste wensen namens staf en studenten voor 2006!

Een nieuw jaar met vele uitdagingen voor de school. De nieuwe lichting studenten is met de eerste
lessen begonnen: het zijn er vier-en-twintig, waarmee het totale leerlingenbestand uitkomt op 38
studenten. Het hadden er meer kunnen zijn, maar het blijkt dat het schoolgeld voor een flink aantal
kandidaten niet (op tijd) was op te brengen. Sommigen beginnen nu in juli. Voor anderen zijn we in
Zambia op zoek naar buitenlanders die direct een student willen ondersteunen, door een deel van
het schoolgeld te schenken.
Goede voornemens in de praktijk
• De Rotary club in Lusaka heeft de school bezocht
samen met een Amerikaanse delegatie. Hoewel er
nog geen concrete toezeggingen zijn gedaan,
hopen we op verdere samenwerking, met name
voor schoolboeken.
• Een grote internetprovider, Africonnect, heeft de school
toegezegd een snelle verbinding te kunnen
installeren tegen een sterk gereduceerd tarief. De
school zal gaan betalen als “thuisgebruiker”, maar
krijgt de faciliteiten van een bedrijfsaansluiting.
• De Getu Foundation heeft een eerste overschrijving gedaan: 4000 Euro voor het LNI;
veel dank aan alle donateurs!
• Een Amerikaanse astronome op bezoek in
Zambia, heeft het LNI tot haar goede doel
gemaakt: 1100 dollar voor de school!
• De studiezaal en bibliotheek zijn ingericht, 25
plekken om te kunnen studeren. Ook is een
bibliothecaresse aangetrokken om alles in
goede banen te leiden.
 De studiezaal

Schoolbestuur
Het LNI heeft een controlerend en adviserend bestuur bij elkaar gebracht met daarin mensen uit
verschillende aanverwante sectoren van de maatschappij. Uiteenlopend van een directeur van een
particulier ziekenhuis, via de General Nursing Council (het staatsorgaan dat onze activiteiten
controleert) tot de directeur van een internationale school. De eerste vergadering van het bestuur
vond eind januari plaats.
Management en personeel
De maand december stond in het teken van nieuw personeel. Via advertenties in de krant en veel
mond tot mond reclame zijn de volgende vacatures ingevuld.
Directeur (en medeoprichter): Brighton Chellah van het Chainama Medical College,
Nursing Education Manager: Ellah Munkonze, van het Ministerie van Gezondheid, Lusaka
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Senior Lecturer:
Mary Muyunda, National Institute of Health, Gaborone, Botswana
Senior Administrator:
Doreen Mainza, American International School, Lusaka
Huisvesting
De studenten komen uit alle delen van Zambia. Net als elders in de wereld is het lastig om
betaalbare woonruimte te vinden. Het LNI heeft daarom een huis gehuurd, om de hoek van de
school, waar zo’n 20 studenten onderdak krijgen. De maandelijkse bijdrage wordt laag gehouden,
maar zal wel de kosten moeten dekken van huur en basale inrichting van het huis. Er komen 10
stapelbedden met matrassen, stoelen, tafels, een koelkast en fornuis en gordijnen tegen de inkijk.
Overigens zijn de dames keurig gescheiden van de heren; die wonen in het wachthuis!
Netwerk+
Deze nieuwsbrief zou bij zo veel mogelijk mensen terecht moeten komen. Verdere verspreiding is
niet verboden, sterker nog: mail hem door naar familie, vrienden, kennissen, zakencontacten!
Het LNI trains the brains: HELP en DENK MEE (AJB)!
Een selectie uit de ideeën:
• Als verpleegkundigen langer in Zambia blijven werken, valt te denken aan een extra
vergoeding voor ieder gewerkt jaar, of een terugbetaling van de studiekosten.
• Op dit moment kunnen verpleegkundigen met slechts ‘n jaar werkervaring een baan krijgen
in Engeland of de VS. Start een politieke lobby die het minimum aantal jaren werkervaring
omhoog schroeft naar vijf. Voordeel aan twee kanten:
Meer ideeën?  Mail naar nieuwsbrief@getufoundation.nl
Doe mee met het voornemen voor 2006: 1 € (één euro) per dag (365/jaar)
maakt de studenten een stuk wijzer  Rekeningnr.: 45.75.73.953
 t.n.v. St. Getufoundation
 ABN/AMRO, Leiden

Website van de Getu Foundation

Alle begin is moeilijk: computers en Internet
Helaas heeft de school geen computers gedoneerd gekregen van een Engelse organisatie; er
waren te veel aanvragen van hun directe doelgroep (het middelbaar onderwijs).
Maar gelukkig: een vertrekkende ex-patriate had een computer over die we zo meekregen. Een
Nederlands gezin schakelde over op laptops: een desktop voor de school! Inmiddels is er contact
met een charitatieve handelaar: complete, gereviseerde computers te koop voor 200 euro!
Stukkies bij beetjes krijgen we alles bij elkaar.
Wijzer Worden op het Web: iedereen die het web
regelmatig gebruikt, weet hoeveel informatie er te
vinden is. Ook voor het verpleegkundig onderwijs is
het van groot belang.
Eenmalige kosten apparatuur: 1250 euro.
Maandelijks abonnement: 125 euro.
Wie helpt ons deze schat aan informatie toegankelijk
te maken?  Rek.nr: 45.75.73.953, o.v.v. ‘LNI online’.
 Les aan de nieuwe lichting van januari 2006
Het Lusaka Nursing Institute in een privé school zonder winstoogmerk. De inkomsten van de school bestaan uit
het lesgeld van studenten en donaties van mensen in Nederland, Zambia, en andere landen. Eventuele baten
worden weer in de school geïnvesteerd. Wilt u dit initiatief steunen? Maak dan uw bijdrage over op
Rek.nr: 45.75.73.953, t.n.v. St. Getufoundation, ABN AMRO, Leiden
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Last but not least: De General Nursing Council heeft eind december een onverwachte inspectie van de school
uitgevoerd en hoewel nog niet alles op zijn plaats is, waren ze zeer tevreden
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