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Werving nieuwe studenten
verpleegkunde
In juli 2011 zijn de nieuwe
studenten
verpleegkunde
begonnen na een succesvolle
wervingscampagne die al in April
startte. Middels advertenties in
kranten, op LHI’s website,
facebook
en
posters
bij
busstations, middelbare scholen
en
supermarkten
werden
studenten opgeroepen om voor
interviews te komen.
Potentiele
studenten
reizen
soms van ver en komen dan
vaak met familieleden. Op
onderstaande foto een dochter
van een geinteresseerde student
die mee is gereisd vanuit Mongu,
een provincie hoofdstad 600 km
ten Westen van Lusaka.

Meisje met bagage die met haar moeder is
meegereisd naar Lusaka voor interviews

Om toegelaten te worden
moeten studenten minimaal 5
zevens hebben waaronder een
voor wiskunde, biologie en
engels. Verder moeten studenten
een mondeling en schriftelijk
examen afleggen.
De studenten wordt ook meer
verteld over de school en LHI’s

studenten
rondleiding.

gaven

een

heeft gedaan. Dit is iets wat
veel studenten drijft. Ze willen
graag zorgen voor de meest
kwetsbaren in de maatschappij
en mensen beter maken
Capping ceremony

Rondleiding in LHI’s praktijklokaal

Waarom verpleegkunde?
Inmiddels zijn de nieuwe
studenten enthousiast aan de
slag gegaan. Een van de
vragen
die
tijdens
het
toelatingsexamen aan bod
komt is de reden waarom
studenten
verpleegkundige
willen worden. Redenen voor
studenten om verpleegkundige
te worden zijn vaak nauw
gelieerd aan de ervaringen die
leerlingen in hun directe
omgeving
meemaken
of
hebben meegemaakt. Ouders
of een broer of zus zijn ziek
geweest. Soms hebben ze
goede zorg ontvangen maar
soms is dit niet het geval
geweest, vaak met desastreuze
gevolgen. Een voorbeeld is
Jennifer
Chitambi
die
momenteel zorgt voor een
driejarig neefje wiens moeder
vlak na de bevalling door
bloedverlies en onvoldoende
medische zorg overleed. Een
ander voorbeeld is Dorothy
Beenzu wiens moeder ook
verpleegkundige was. Haar
moeder is momenteel ziek
maar het is Dorothy’s droom
om in de voetsporen van haar
moeder te treden en levens te
redden zoals haar moeder

Trotse eerstejaars student tijdens
‘capping ceremony’

de

Naast de bovengenoemde
nobele doeleinden, noemt een
aantal studenten het uniform
ook als een van de redenen
waarom ze verpleegkundige
willen worden. Het LHI luidt het
nieuwe schooljaar dan ook in
met een zogenaamde ‘capping
ceremony’.
Tijdens
deze
ceremonie krijgen studenten
de
felbegeerde
kapjes
opgespeld.

De verpleegsterskapjes liggen klaar om
opgespeld te worden

De kapjes hebben de naam
van de school en het aantal
strepen geeft aan in welke jaar
van hun opleiding de
studenten zitten.

LHI studenten met hun nieuwe kapjes

Sponsoring
De kosten van het lesgeven aan
een klas liggen vast. Daarom is
het belangrijk om genoeg
studenten aan te trekken zodat
alle kosten gedekt worden.
Hiervoor hebben we minimaal 20
studenten per klas nodig.
Medische opleidingen zijn duur.
Studenten betalen een bedrag
van gemiddeld ZMK 8.4 miljoen
oftewel € 1250 aan schoolgeld.
Daarbovenop komen nog kosten
voor het uniform en ook kosten
om stage te lopen omdat
ziekenhuizen betaald moeten
worden voor stageplekken. Het
totale schoolgeld is ZMK 10,5
miljoen oftewel € 1.550 per
student per jaar. Een heel aantal
studenten heeft moeite om dit
bedrag op te hoesten in een land
waar het inkomen (BNP) per
inwoner $ 1.500 is. (Het BNP in
Nederland is $ 40.300).
Voor studenten is dit vaak een
probleem. Van de 50 studenten
die we hebben geinterviewd,
waren er uiteindelijk 10 die dit
bedrag zelf konden betalen. Voor
zes andere studenten hebben
we 50% financiering kunnen
regelen. Daarmee worden onze
kosten vergelijkbaar met die van

de
overheidsschool
waar
studenten ZMK 5 miljoen of €
740 schoolgeld betalen. Het
schoolgeld op deze scholen is
lager omdat de salarissen van
de docenten worden betaald
door de overheid. Ook hoeven
studenten niet
voor hun
stageplekken
te
betalen.
Tegelijkertijd
kampt
de
Zambiaanse gezondheidszorg
met een groot tekort aan
verpleegsters en kan de
overheid
niet
voldoende
studenten leveren.
Het bestuur van het LHI wil
graag 6 studenten een beurs
aanbieden voor 50% van het
schoolgeld en 2 studenten voor
100% van het schoolgeld.
Daarom is het LHI op zoek naar
donoren die studenten voor
50% (€ 775) of voor 100% (€
1550) willen financieren. Alle
bijdragen
zijn
meer
dan
welkom. Wellicht wil je bedrijf,
school of vereniging een
student voor 3 jaar geheel of
gedeeltelijk sponsoren zodat
we studenten een beurs voor 3
jaar kunnen aanbieden.
Bericht geslaagde student
Instroom van nieuwe studenten
betekent ook dat LHI afscheid
heeft genomen van onze
oudste groep studenten. In juli
hebben 22 studenten hun
theorie examens in medicijnen
en chirurgie, als ook een
praktisch examen afgelegd.
Zeventien
studenten
zijn
geslaagd en zullen vanaf
oktober
de
Zambiaanse
gezondheids-zorg versterken.
Een kort verslag van een van

de studenten Phostina Mwika
Mapulanga
over
deze
examens en hoe zij haar
toekomst ziet.

Verpleegster Phostina Mapulanga

Op 9 juli had ik mijn praktijk
examen. Mijn eerste patient
kreeg een injectie. Maar
voordat ik deze mocht geven,
moest ik de examinatoren
laten zien dat ik de patient de
goede medicijnen gaf, op het
juiste moment en aan de
correcte patient. Tijdens de
tweede test moest ik de urine
van een patient controleren op
mogelijke afwijkingen. Tijdens
mijn examens heb ik mijn best
gedaan en alle technieken die
ik tijdens mijn training heb
geleerd, toegepast. Ik ben blij
dat mijn harde werken is
beloond en ik ben blij als
verpleegkundige te kunnen
gaan werken. Dat zou ik graag
een paar jaar doen, waarna ik
graag verder wil studeren om
een vervolg diploma te halen
en het LHI te helpen met het
aanbieden van een kwaliteits
verpleegkundige opleiding aan
nieuwe studenten.
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