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Projectomschrijving
Weeskinderen hebben het in Afrika vaak niet gemakkelijk in hun leven, ook als er familieleden zijn
die het kind onder hun hoede nemen. Toen zij acht jaar oud was kreeg Namakau een steen tegen
haar oog uit een schot met een katapult. Door onachtzaamheid duurde het een week voordat zij bij
een oogarts kwam. Erger nog dan de verminking en de blindheid, was de jarenlange pijn, die haar
ook belemmerde in haar leer- en concentratievermogen. Door dit project van Stg. Musole kon zij 17
jaar later een oogoperatie ondergaan – en (hopelijk) pijnvrij worden en zich verder ontwikkelen.
Activiteiten 2019

In januari 2019 heeft Namakau een Transitiebril gekocht bij een
reguliere opticien in Lusaka (zie ook verslag 2018). De bril heeft
tevens een geringe correctiefunctie als leesbril.

In januari en april 2019 zijn er ook vervolgconsulten geweest bij de oogarts in Agarwal’s Eye Hospital
op basis van de donatie uit 2018. Daarna niet meer, wegens gebrek aan financiële middelen. Volgens
de oogarts verloopt de genezing nog steeds gestaag naar wens, hoewel langzamer dan gehoopt.
Langzaamaan trekt het oog steeds iets rechter, maar loenst nadrukkelijk en het zich is (pas) 15%.
Volgens Namakau vermindert de pijn wel, maar komt bij vlagen sterk terug. Zij heeft zelf te weinig
financiële middelen voor de gewenste medicatie. In september 2019 heeft zij haar hoofd geschoren
(mede) uit frustratie over haar oogpijn. Ze overwoog daarna wel om het staatshospitaal voor
oogkwalen te bezoeken, hoewel ze daar weinig vertrouwen heeft in de arts aldaar. Of ze naar het
staatshospitaal is toegegaan heeft ze niet laten weten.
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In de zomer van 2019 heeft Namakau alle examens voor het diploma als onderwijzeres voltooid,
ondanks dat zij zich slechts ongeveer drie uur per dag kan concentreren op lees-/leerwerk. Ze heeft
het einddiploma echter niet ontvangen, omdat zij het examengeld niet kon voldoen.
Financieel overzicht

Toelichting: projectopzet zonder extra fondsenwerving
Bron van alle donaties en voorschotten voor dit project: projecthouder Monica Commandeur
In 2019 zijn hebben er geen nieuwe financiële overdrachten plaatsgevonden naar Namakau. Van het
eerste voorschot à € 2.400 is opnieuw € 480 verevend. Er resteren nu nog twee termijnen. Van het
tweede voorschot is de verevening nog niet gestart.
Ten laste van dit project is bovendien een kleine, aanvullende eenmalige donatie gedaan als bijdrage
in de bestuurskosten van Stichting Musole.
Beleidsplan voor 2020/’21
Hoewel duidelijk is dat Namakau baat zal hebben bij continuïteit in professionele oogcontrole en
medicatie, lijkt een nieuwe donatie te simpel als oplossing. Namakau is mogelijk beter af met een
extra training waarmee ze zich sterker kan positioneren voor de arbeidsmarkt of ondersteuning bij
haar ondernemerschap voor het verwerven van voldoende eigen inkomen. Of een donatie via
Stichting Musole zinvol kan zijn, zal worden afgewogen aan de concrete ambities die Namakau in de
komende tijd zal tonen.
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