
    BELEIDSPLAN BEZWA-PROJECT  
 
           (stand augustus 2019)  
 
1. Ontwikkeling  
Sinds 2010 vindt er samenwerking plaats tussen de Betaniya gemeente (RCZ) in Chipulukusu (een 
township in Ndola, N.Zambia) en Nederlandse donoren voor het opzetten van een Jeugdcentrum dat 
onderwijs- en ontspanningsprogramma’s de jongeren van deze sloppenwijk enige opvang wil bieden. 
Daarmee wordt hen ook enig uitzicht gegeven om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen in dit door 
ziekte (malaria, aids), werkloosheid, criminaliteit, drugs-, alcoholgebruik geteisterde gebied. Een 
gastdocent van JMU (Lusaka), prof. Klaas Zwanepol, trad op als fondswerver in Nederland en aan 
Zambiaanse kant liep het contact via de plaatselijke predikant, rev. Japhet Mphande. Eerstgenoemde 
bezocht het project voor de start van de fundraising campagne in mei/juni 2010.  
In 2015 is de particuliere fondswerving van het Project verbreed tot een Stichting, de BEZWA-
FOUNDATION, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werd de ANBI-status aangevraagd en 
toegekend.  
 
Er is sindsdien veel gebeurd, waarover u elders op deze site kunt lezen. De komende periode, vanaf 
september 2019 t/m de 1e helft van 2020 staat in het teken van Fondswerving voor de bouw van een 
nieuw en onafhankelijk Jeugdcentrum, gesteund door de organisatie Wilde Ganzen. Het is zo 
bijzonder dat we het initiatief van de oprichter Klaas Zwanepol, verder kunnen brengen met de bouw 
van het nieuwe centrum waarin opleiding voor de kansarmen en enige malen per jaar voedsel-
verstrekking voor de meest kwetsbare kinderen, centraal zal staan.  Op zaterdag 31 augustus 2019 
was de eerste Fondswervingsdag voor BEZWA. Er was een ruime marktkraam op de Jaarmarkt in 
Ermelo, enerzijds om een start te maken voor het inzamelen van € 55.000,--, zijnde het aandeel van 
BEZWA in het totaal van € 80.000,-- dat is benodigd voor de NIEUWBOUW en anderzijds 
naamsbekendheid geven aan BEZWA en de samenwerking met Wilde Ganzen. 
 
Door de ontwikkeling een Nieuw Jeugd- en Opleidingscentrum te bouwen is het de bedoeling om in 
samenspraak met het Zambiaanse bestuur, tot afstemming van gemeenschappelijk beleid te komen, 
gericht op dat nieuwe centrum. Dat is op dit moment in voorbereiding en verdere uitwerking. De 
inspanningen zullen er blijvend op gericht zijn dat er vanaf ca. 2022 een onafhankelijk en geheel 
zelfstandig opererend opleidingscentrum voor jongeren zal zijn gerealiseerd. 
 
DOET U MEE MET DE NIEUWBOUW? 

 
       

    
 

2. Organisatie  
 
Bestuur Stichting BEZWA-Foundation       
 
Dhr. Franz Spansier, voorzitter/penningmeester 
 
Mevr. Christien-Zwanepol-Hoogers,  algemeen bestuurslid 
 

 



Vacature: Gesprekken gaande met beoogd kandidaat 
        
 
3. Bestuur van BEZWA in Zanbia                                                                                                                        
 
Chairperson= Rev. Zulu Edwin Ackim                                                                                                                    
 
Secretary= Pst Mumbi Godfrey                                                                                                               
 
Treasurer= Rev. Kampewu Stanford                                                                                                            
 
Member= Pst. Cletus Mwendacabe 

Member= Fr  Kalafu Isaac 

Coordinator= Oscar Mulubwa 

Elders op de site ziet u een foto van het nieuwe bestuur. 

 
 
4. Doelstelling  
 
Het steunen van het BEZWA-Jeugdproject, dat tot doel heeft om jongeren van Chipulukusu (een 
compound nabij Ndola, Zambia) opvang te bieden in de educatieve en recreatieve sfeer en te zorgen 
voor gediplomeerd onderwijs waarmee men zelfstandig kan gaan functioneren in de maatschappij.  
 

 
 
 
HELP MEE MET DE NIEUWBOUW, IEDERE EURO WORDT ER VOOR       
 GEBRUIKT EN KOMT OP DE PLAATS VAN BESTEMMING      
   
 


