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Op een avond belt hij misschien

ook aan uw deur, hij verkoopt wa-

feltjes en vertelt daarbij graag over

zijn project in Afrika… Pol Ameye.

We gingen op de koffie bij deze

gedreven man die na zijn pensi-

oen als leraar wetenschappen in het

Heilig Hartinstituut nu ontwikke-

lingswerk doet op Zanzibar. Graag

stellen we zijn werk aan u voor…

en misschien kan ook u hier of daar

steunverlenen.

Ontwikkelingswerk rust op drie

pijlers: onderwijs, gezondheids-

zorg en landbouw. Als leraar is Pol

vooral actief in de ondersteuning

van het onderwijs. Focussen op on-

derwijs was en is nog steeds motor

voor ontwikkeling en om een rui-

mereblikopdewereldteontdekken.

De maanden januari, februari en

maart brengt hij door in Jambia-

ni (Zanzibar) om labo's en compu-

terlokalen uit te rusten, op te star-

ten of verder te ontwikkelen. Ver-

der draagt hij ook zijn steentje bij

in de uitbouw van 2 plaatselijke zie-

kenhuizen en in de ondersteuning

van landbouwcooperatieven in om-

liggendedorpen.

Onderwijs: labo's en computer-

klassen

In samenspraak met het "Teacher-

center", een centrale autoriteit die

ondersteuning en vorming geeft

aan leerkrachten in heel de regio,

gaat Pol op prospectie in de secun-

daire scholen. Hij bezoekt er de la-

bo's en computerlokalen en bekijkt

wat er nodig is omze op te starten of

verder uit te bouwen. In één van de

scholen lagen er wel grondvesten

van een chemielabo maar de verde-

re uitbouw lag al vijf jaar stil bij ge-

brek aan financiële middelen. Werk

aan de winkel, het labo werd verder

uitgebouwd en functioneert nu zo-

dat leerkrachten en leerlingen ook

effectief experimentjes kunnen uit-

voeren. De regering voerde ICT-les-

sen in, maar daarom is er nog niet

voldoende materiaal! Werk aan de

winkel…

Pol heeft intussen de labo's en com-

puterlokalen van zo'n 20-tal scho-

len onder zijn hoede, want instal-

leren vraagt ook onderhoud, verder

opvolgen,…

Onderwijs: inleefreizen voor

leerkrachten

Er wordt ook gewerkt aan capa-

citeitsversterking in het Noorden,

hier bij ons. Daartoe organiseert Pol

inleefreizen voor leerkrachten. Zo

krijgen zij de kans om te kijken, te

voelen, zich in te leven in de on-

derwijssituatie van de regio rond-

omJambani.

Gezondheidszorg en land-

bouw

Ook hier is vooral de materiële

ondersteuning en inzicht nodig.

De economie op Zanzibar draait

op luxetoerisme (dit wordt opge-

bouwd en uitgebaat door buiten-

landse investeerders), vakwerk en

landbouw. In de landbouw ont-

breekt vaak basismateriaal zoals

pompen om water op te pompen

voor de irrigatie. Deze irrigatie is

nodig om in koraalgrond gewassen

tekunnenkweken.

Ook in ziekenhuizen is er logistie-

ke ondersteuning nodig. Pol heeft

nu de kans om een dokterskabinet

op te sturen… en er is nog zo veel

meernodig!

Het hele jaar rond…

Drie maanden verblijft Pol ter plaat-

se, hij leeft danmee inhet dorp Jam-

biani met de plaatselijke bevolking.

Dit regelmatige verblijf te midden

van de plaatselijke bevolking heeft

ervoor gezorgd dat er een vertrou-

wensband is ontstaan en dat is be-

langrijk om samen aan ontwikke-

ling te werken. De overige maanden

is hij in België om zijn verblijf voor

te bereiden. Hij is dan op zoek naar

bruikbaar materiaal, mensen die dit

kunnen bezorgen of willen finan-

cieren. Zo krijgt dit project langza-

merhand een ruimere basis. Op pa-

gina 4 kan u lezen over een actie van

de vzw. Eveneens op pagina 4 ge-

tuigt een leerkracht uit Opvelp die

de kans had om Pol ter plaatse te be-

zoeken.

Om de ondersteuning van zijn

project maximaal te laten verlo-

pen werd recent een vzw opgericht:

"Vrienden van Jambiani vzw, Zan-

zibar". Dit project financieel

ondersteunen kan door stor-

ting op rekeningnummer van

hogergenoemde vzw BE50 7360

1443 8718.

Alle informatie kan u bij Pol zelf be-

komen, hij woont in de Waterstraat

27 te Bierbeek en is altijd bereid om

te komen vertellen over zijn werk.

Neem gerust contact op: 016 46 34

61, pol_ameye@hotmail.com. (AM)
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