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Voor u ligt het projectplan van Lilato Foundation. Het projectplan is gericht op het 

eerste project van de stichting, dat als doel heeft om lokale mensen in Livingstone, 

Zambia, te helpen om straatkinderen van de straat te halen. 

Lilato betekent ‘Liefde’ in Lozi, een van de streektalen die gesproken wordt in 

Livingstone.  Liefde die helaas niet voor alle kinderen op deze wereld 

vanzelfsprekend is. Niet in Nederland, niet in Europa, maar ook zeker niet in sommige 

landen in Afrika, waar veel kinderen wees zijn of zich thuis niet veilig voelen.  

Dit projectplan is geschreven om duidelijk te maken wat het eerste project van Lilato 

Foundation inhoudt, hoe dat gerealiseerd gaat worden en wat de benodigde 

middelen zijn. 

Om het projectplan leesbaarder te maken zullen we de volgende afkortingen 

hanteren: 

- Lilato Foundation zal vanaf nu Lilato genoemd worden;  

- The Happy Africa Foundation zal vanaf nu THAF genoemd worden. 

- Street outreach workers zal worden afgekort tot SO-workers 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben na het lezen van dit document, kunt u 

contact met ons opnemen via info@lilato.com of via 06 11 47 86 12. 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne Smudde  

Voorzitter Lilato Foundation 

mailto:info@lilato.com
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Lilato Foundation is in 2013 opgericht door Anne Smudde, nadat zij een aantal 

maanden in Afrika vrijwilligerswerk had gedaan.  Zij koos er onder andere voor om 

zes weken in Livingstone, Zambia, te gaan werken.  Anne gaf verscheidene weken 

les op Linda Community School en leerde daar Cathy Chilambe kennen, de 

directrice van de school. Cathy zette zich, naast haar werk op school, ook in voor 

straatkinderen.  

Samen met een groep lokale mensen, de street outreach workers, probeert Cathy 

dakloze kinderen van de straat te halen en ze een kans te geven op een beter 

leven. De SO-workers trachten een plek te vinden waar de straatkinderen op kunnen 

groeien. Dit kan zijn door te kijken of de kinderen die weggelopen zijn terug kunnen 

naar huis, of door familie op te sporen van kinderen die wees geworden zijn. In een 

heel enkel geval zijn er geen familie, vrienden of buren te vinden die voor het kind 

willen zorgen; in dat geval wordt er een plekje voor  het kind gezocht in een 

weeshuis. De kinderen die van de straat gehaald worden slapen in of bij de school, 

totdat er een goede oplossing voor ze is gevonden. 

Nadat Anne de nodige gesprekken had gevoerd met Cathy ontstond het idee voor 

een soort ‘doorstroomhuis’ voor deze kinderen. 

Dat was het begin van Lilato. 

Zambia is een land in het zuidelijk deel van Afrika. Er wonen bijna vijftien miljoen 

mensen. In Zambia heerst op dit moment één ’s werelds meest verwoestende 

HIV/aids epidemieën.  Meer dan één op de zeven volwassenen in het land leeft met 

HIV1. In Livingstone, waar het project van Lilato zich bevindt, zijn de cijfers nog 

schokkender: één op de drie mensen is hier besmet met HIV. Kinderen zijn erg 

getroffen door de aids epidemie in Zambia: er wordt geschat dat 170.000 kinderen 

besmet zijn met HIV. Rond de 600.000 kinderen hebben beide ouders verloren aan 

aids2; aidswezen vormen de helft van alle weeskinderen in het land. Zambia heeft 

vrede gevonden maar geen welvaart, en vandaag is het een van de armste en 

minst ontwikkelde naties in de wereld.   

Kinderen die wees worden door aids of door een andere oorzaak weten niet altijd of 

ze nog familie hebben of dat ze misschien ergens anders opgevangen kunnen 

worden. Ze komen op straat terecht en gaan zwerven. Andere kinderen komen op 

straat terecht omdat ze zich thuis niet veilig voelen of omdat er niet genoeg te eten 

is. Er wordt geschat dat er 13.000 kinderen op straat leven in Zambia.3 

                                                           
1 (AVERT, 2014) 
2 (UNAIDS, 2010) 
3 (Unicef, 2010) 
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Livingstone is een stad in het uiterste zuiden van Zambia, genoemd naar de 

ontdekkingsreiziger David Livingstone. De stad ligt bij de grens met Zimbabwe, 

Botswana en Namibië. Het is een toeristische plek; jaarlijks bezoeken honderden 

mensen de stad vanwege de beroemde Victoria Falls die net zich net naast de stad 

bevinden. Livingstone is opgebouwd uit een relatief modern centrum, met een 

aantal armere wijken eromheen. Eén van die wijken is Linda Community, de wijk 

waar Cathy ’s school staat en waar Anne, de voorzitter van Lilato, vrijwilligerswerk 

heeft gedaan. 

 

Veel straatkinderen trekken naar Livingstone omdat daar veel toeristen zijn; toeristen 

geven makkelijker geld en eten weg. In Livingstone proberen de kinderen een 

handeltje op te zetten zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Soms 

sluiten de kinderen zich aan bij een verkoopstalletje, waar ze onder mogen slapen. 

Deze kinderen zijn vaak niet ouder dan tien. 
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In januari 2013 kwam Anne voor het eerst in contact met street outreach workers in 

Livingstone, nadat ze Cathy Chilambe op Linda Community School had leren 

kennen. Cathy introduceerde bij Anne het werk dat ze op straat deed en Anne 

kwam in aanraking met straatkinderen. Anne was hier zo door geraakt dat ze 

besloot zich in te zetten om de situatie van de kinderen te verbeteren. 

In mei 2013 is Anne teruggegaan naar Zambia, om met Cathy en de rest van de SO-

workers te praten over mogelijkheden om ze te helpen in hun werk. De groep kwam 

tot de conclusie dat ze het liefst een huis tot hun beschikking zouden willen hebben, 

waar de opgevangen straatkinderen kunnen verblijven totdat duidelijk is waar ze 

naartoe kunnen. Eind 2013 is Lilato Foundation opgericht om deze plannen te 

kunnen realiseren.  

In januari 2014 is Anne weer teruggegaan naar Livingstone om met Cathy en de SO- 

workers te praten over het project. Er zijn meer concrete plannen gemaakt. In januari 

2015 hopen we het geld bij elkaar te hebben, zodat we kunnen beginnen met 

bouwen! 

 

 

In Zambia leven ongeveer 1,3 miljoen wezen4. Zij groeien op bij hun grootouders, 

andere familie, vrienden van hun ouders of op straat. Kinderen die op straat leven 

hebben een onzeker leven. Ze weten niet of ze die dag voldoende eten zullen 

krijgen en of ze een veilige slaapplaats kunnen vinden. Geld, tijd en de rust om naar 

school te gaan hebben de kinderen niet. Hun grootste doel is overleven. 

                                                           
4 (Boston University Center for Global Health and Development , 2009) 
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Street outreach workers in Zambia proberen straatkinderen in de gaten te 

houden, ze hulp te bieden en ze van de straat te halen. De groep SO-workers in 

Livingstone bestaat uit medewerkers van het Ministry of Education, het Ministry of 

Social Welfare en het Ministry of Gender and Child development. De SO- workers 

komen allemaal uit Livingstone en kennen de stad en de communities goed. Een 

paar keer per dag lopen de SO-workers door de straten van Livingstone om te kijken 

of ze nieuwe kinderen zien. Is dat het geval, dan observeren ze de kinderen. Blijven 

ze de kinderen regelmatig zien, dan proberen de SO- workers na een week een 

praatje met ze te maken. Als het contact gelegd is vertellen ze de kinderen over hun 

werkwijze om straatkinderen van de straat te halen. De kinderen die willen kunnen 

dan meekomen. Ze worden naar Linda Community School gebracht, waar ze 

mogen slapen ’s nachts en waar ze overdag naar school kunnen. 

Nadat de kinderen zijn opgevangen op de school, proberen de SO-workers te 

achterhalen waar de kinderen vandaan komen en uit te zoeken of ze daar nog 

terug naartoe kunnen. Dit proces heet Family tracing en wordt uitgevoerd door de 

SO-workers van het Ministry of Social Welfare en het Ministry of Gender and Child 

Development. 

Veel van de straatkinderen zijn weggelopen van huis en kunnen daar terug naartoe. 

Een ander deel van de kinderen is wees geworden en weet niet of ze nog ergens 

familie of vrienden van hun ouders hebben waar ze naartoe kunnen. De SO-workers 

streven ernaar om elk kind op te laten nemen in de community waar ze vandaan 

komen, omdat daar hun wortels liggen. Slechts 1 op de 10 kinderen heeft geen plek 

waar hij of zij naartoe kan worden gebracht. Voor dat kind wordt een plekje gezocht 

in een weeshuis. 

Family tracing neemt gemiddeld twee maanden in beslag. Al die tijd slapen de 

kinderen in de school, op een matje op de grond. Ze gaan naar school en krijgen 

twee maaltijden per dag. Er zijn ook kinderen die ervoor kiezen om op straat te 

blijven wonen, bijvoorbeeld omdat hun handeltje goed loopt. Zij worden door de 

SO-workers in de gaten gehouden en ze kunnen bij hen terecht als ze hulp nodig 

hebben. 
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Het slapen in de school is geen blijvende oplossing voor de kinderen. Ze hebben 

er weinig ruimte en in de weekenden moet de school eigenlijk dicht zijn. Ook wordt 

de school dan voor andere doeleinden gebruikt; het gebouw dient bijvoorbeeld ook 

als kerk.  

De grootste droom van de SO-workers is een huis waarin tien tot twintig kinderen 

tijdelijk opgevangen kunnen worden. Op deze manier hoeven de kinderen niet meer 

op de grond in een klaslokaal te slapen en kan er een stabieler leefmilieu voor de 

kinderen gerealiseerd worden. Op dit moment wonen er vijf kinderen in de school. 

 

Lilato wil de realisering van dit ‘doorstroomhuis’ financieren. Dit huis moet gebouwd 

worden op een stuk land in Linda Community, dat al in bezit is van de SO-workers. 

Het huis moet plaats bieden aan tien tot twintig kinderen, die maximaal drie 

maanden in het huis blijven. Op deze manier hebben de SO-workers genoeg tijd om 

uit te zoeken waar de kinderen vandaan komen en waar ze naartoe kunnen. In het 

huis zal een lokale medewerker gaan wonen om toezicht op de kinderen te houden 

en voor ze te zorgen. In het huis zullen onder anderen bedden voor alle kinderen 

aanwezig zijn, een algemene leef- en eetruimte en een keukentje. Een plek waar de 

kinderen een tijdelijk thuis hebben, waar ze kunnen leren en spelen en zich vooral 

veilig kunnen voelen. De kinderen zullen naar school gaan op Linda Community 

School. Een plattegrond van het huis kunt u vinden in de bijlage. 

 

Het aantal kinderen dat per jaar opgevangen kan worden zal tussen de 80 en de 

100 liggen. Het project moet op een gegeven moment zichzelf kunnen 

onderhouden. Dit kan onder andere door het maken van een groentetuin en het 

realiseren van een kippenren. Op deze manier kan er gezorgd worden voor eten en 

na verloop van tijd kunnen er eventueel producten verkocht worden om uitgaven te 

financieren.  

De lokale SO-workers hebben het initiatief genomen voor dit project en wij willen dat 

het initiatief ook bij hen blijft liggen. Lilato helpt mee door het financieren van het 

doorstroomhuis en kan meedenken in het project, maar Lilato neemt het project niet 

over. Op deze manier blijft de duurzaamheid gegarandeerd en blijft de focus liggen 

op de Zambiaanse identiteit van dit project.  

 

Lilato werkt in dit project samen met de SO-

workers, THAF en African Impact. THAF en African 

Impact werken samen om de 

levensomstandigheden van individuen, families en 

communities in zuidelijk Afrika te verbeteren. Deze 

organisaties werken onder andere in Zuid-Afrika, 

Tanzania, Kenia en Zambia. THAF en African Impact 

worden bijna volledig draaiende gehouden door 
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vrijwilligers die voor een bepaalde tijd komen werken. De organisaties zullen het 

bouwen van het doorstroomhuis als een van hun vrijwilligersprojecten maken, 

waardoor kosten bespaard worden. Ook zullen deze organisaties een oogje in het 

zeil houden als er niemand van Lilato aanwezig kan zijn.  

De SO-workers zullen hun goede werk blijven voortzetten en spil van het project 

blijven. Zij zullen de kinderen van de straat blijven halen en ze een veilig thuis 

proberen te geven.  

 

Voor dit project is veel geld nodig. Volgens onze begroting is er ongeveer €16.000 

euro nodig om de bouw van het huis te realiseren. Daarbij komen nog de 

transportkosten en de kosten om de werknemers te betalen. Dit zal ongeveer €7000 

zijn. De totaalkosten zullen dan €23.000 bedragen. Dit geld willen wij puur door 

middel van fondsenwerving bij elkaar krijgen. Wij streven ernaar om 100% van alle 

donaties die wij ontvangen te besteden aan het project.  

Tijdens het maken van deze begroting is de nationale munteenheid van Zambia 

gebruikt: de kwacha. Bij het omrekenen van de begroting zullen we de wisselkoers 

aanhouden die geldig was in augustus 2014. Toen was 1 kwacha : 0,1213 euro . 

Reeds uitgegeven aan het project: 

Aankoop van de grond 2500 kwacha  250 euro 

Kosten voor de architect; 

bouwtekeningen en begroting 1500 kwacha  192 euro 

A  Fundering:      13.650 kwacha  1.655,75 euro 

B  Betonvloer:     11.495 kwacha  1.394,34 euro 

C Ruwe bouw:     41.700 kwacha  5.058,21 euro 

D Dak:      20.129 kwacha  2.441,65 euro 

E  Hang- en sluitwerk, kozijnen 

en deuren:      10.875 kwacha  1.319,14 euro 

F  Elektra:        3.462 kwacha     419,94 euro 

G Leidingwerk (water, riool ed.):     6.840 kwacha     829,69 euro 

H Afwerking muren en vloeren:   14.200 kwacha  1.722,46 euro 

I  Verf en glaswerk:       3.398 kwacha     412,18 euro 

 

Totale bouwkosten:    125.749 kwacha  15.253,35 euro 

Transportkosten en kosten  

werknemers:     56.587,05 kwacha        6.864 euro 

Totaal:      182.336,05 kwacha  22.117,35 euro 

Omrekenkoers:     1 kwacha:        0,1213 euro 
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Voor een nog gedetailleerdere kostenberaming kunt u contact met ons 

opnemen. 
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