David Livingstone Christian Academy
te Zomba, Malawi
Christelijke middelbare school op gereformeerde grondslag

~ Ontstaan n.a.v. een schrijnende behoefte binnen de RPC ~
~ Bedoeld voor RPC-doopleden, leerlingen vanuit stichtingen en open schoolbeleid
richting leerlingen uit de directe omgeving ~
~ Gestart in september 2019 en nog volop in ontwikkeling ~
~ Gericht op de toekomst: jongeren d.m.v. dit onderwijs toerusten als persoon binnen de
kerkelijke gemeente ~

www.dlca.nl

David Livingstone Christian Academy (DLCA)
te Zomba, Malawi
Een christelijke middelbare school op
gereformeerde grondslag.
In deze brochure leest u iets over:
1. Ontstaansgeschiedenis
2. Redenen voor totstandbrenging
3. Huidige situatie
4. Toekomstplannen

1. Ontstaansgeschiedenis
In 2017 is ds. Van der Bas als zendingspredikant uitgezonden naar Malawi. Hij ondersteunt daar
de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC) en doceert aan de predikantenopleiding te
Zomba. Kort na zijn aankomst in Malawi werd hij geconfronteerd met de beperkte kennis en
onderwijsachterstand van studenten binnen de predikantenopleiding. Hierdoor begon hij na te
denken over de opstart van christelijk middelbaar onderwijs op gereformeerde grondslag, mede
om hierdoor het niveau en kennispeil van toekomstige theologiestudenten en RPC-leden te
verhogen.
Na verkenning van de mogelijkheden, in samenwerking met een lokaal initiatief en lokale en
Nederlandse betrokkenen, is voorjaar 2019 daadwerkelijk begonnen met de organisatorische,
onderwijskundige en bouwkundige aspecten om een middelbare school te starten. Wetend welk
potentieel aan leerkrachten er voorhanden was binnen de RPC, vanwege hun deelname aan
bachelor en master programma’s aan de theologische school, is men met vertrouwen, biddend
deze weg ingeslagen en werd de David Livingstone Christian Academy (DLCA) opgericht.
In de maanden juni tot en met september 2019 zijn
de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd.
Hierdoor kon de school in september 2019 van start
gaan. Dit met jongeren die alleen overdag komen
(day-students) en met jongeren die er in de ‘kost’
zijn (boarding-students). Zowel in
overnachtingsverblijven voor jongens als meisjes
kon worden voorzien. De helft van de docenten werd
gerekruteerd uit de RPC. De rest van de docenten
werd genomen uit studenten van de bachelor en
master opleiding, georganiseerd aan de
predikantenopleiding van de RPC. Deze bachelor en
master studenten waren bijna allen in het dagelijks
leven docent op een lagere of middelbare school.
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2. Redenen voor totstandbrenging
De noodzaak van goed christelijk middelbaar onderwijs op gereformeerde grondslag wordt in
Malawi nog veel meer gevoeld dan in Nederland:
- In de gemeenten van de RPC kent men geen of bijna geen huisgodsdienst.
Dagelijks samen de Bijbel lezen wordt hoegenaamd niet aangetroffen.
- Er waren tot voor kort geen kinderbijbels voorhanden in de kerken.
De kinderbijbel van Van Dam wordt nu op verschillende zondagsscholen in de RPC
gebruikt. In gezinnen waren en zijn ze tot op heden
niet voorhanden.
- Op basisscholen worden geen verhalen uit de Bijbel
verteld, zelfs niet éénmaal per week, of zelfs eenmaal
per maand, de basisscholen van Stephanos en
Timotheos uitgezonderd.
- Mannen als ds. N.K. Banda en dr. J. Jumbe, mededocenten aan de Bijbelschool te Zomba, zeggen
ronduit dat de totstandkoming van een christelijke
Reguliere basisschool groep 3
middelbare school de verhoring van het gebed is van
velen, die de nood van de RPC onder ogen zien.
- De genoemde kerk heeft niet alleen te weinig kader in kennis in het algemeen, maar
zeker ook in de Bijbels gereformeerde leer en in de christelijke ethiek.
Dat vertaalt zich in wat ouderlingen en - tot op zekere hoogte - ook predikanten kennen
en kunnen. Het valt beslist niet mee om met een bescheiden mate van kennis tot de
verantwoordelijkheid te worden geroepen om een kerk te leiden.
- De Nederlandse stichtingen die hier werkzaam zijn, Stephanos en Timotheos, zijn niet
positief over het christelijk gehalte op de middelbare scholen waar zij hun jongeren (door
middel van donaties uit Nederland, de VS en Canada) naar toe sturen.
Deze jongeren verliezen juist in de kritische jaren van de middelbare school veel van wat
hen in hun jonge jaren bij de beide stichtingen is aangereikt aan Bijbels gereformeerde
leer en levenswandel.
Er zijn vergevorderde plannen bij Stephanos om tot de realisering van een christelijke
middelbare school te komen. En er wordt studie gemaakt bij Timotheos naar de
mogelijkheid om een christelijke middelbare school te realiseren. De leerlingen van die
toekomstige scholen, mits gerealiseerd, zullen vooral komen uit de groep (wees)kinderen
die aan hen zijn toevertrouwd. Tegelijk moet worden gezegd, dat beide scholen, als zij
worden opgericht, het totaal aantal
middelbare scholieren van de RPC niet zullen
kunnen herbergen.
Er is van meet af aan contact gezocht met
deze beide stichtingen. Benadrukt is dat het
belangrijk is dat ook zij vergelijkbare
initiatieven ontplooien op het vlak van
christelijk middelbaar onderwijs. Daarbij is
onderlinge samenwerking en uitwisseling van
kennis van groot belang.
- In het district Zomba is de islam de
Vergadering van leraren en ouders op de DLCA
godsdienst die het hardst groeit.
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Als gezegd valt een algemeen gebrek aan opleiding te constateren bij de leden van de RPC.
- Mede als gevolg daarvan blijft de werkloosheid onder leden van de kerk extreem hoog.
- Daardoor blijven niet alleen de inkomsten van de kerk ver achter bij de verwachtingen.
- Ook de mate waarin ambtsdragers en andere mannen in staat zijn leiding te geven aan de
gemeenten, de classes en aan de kerk in haar geheel wordt daardoor ingeperkt.
Daarnaast ervaart ds. Van der Bas elke dag aan den lijve wat een en ander betekent aan de
predikantenopleiding:
- gebrek aan kennis van de Engelse taal
- gebrek aan de meest basale Bijbelkennis
- gebrek aan eigenheid met de gereformeerde leer en ethiek is aan de orde van de dag.
Een en ander geldt niet alleen bij zijn jongste studenten maar ook bij hen die nu hun studie aan
het afronden zijn.
3. Huidige situatie
3.1 Gebouwen
Een oude middelbare school is aangekocht in een voornamelijk moslimomgeving, 15 kilometer
ten noorden van Zomba (vlakbij Domasi). Er heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden
van de beschikbare gebouwen. Nu zijn er twee ruime
klaslokalen, een lerarenkamer en kantoortjes voor de
headteacher, de deputy headteacher en voor de administratie
gerealiseerd. Daarnaast is er op het terrein een omheind
overnachtingsgebouw voor meisjes gebouwd met eigen sanitair.
Om in een
overnachtingsfaciliteit te
voorzien voor jongens is
op korte afstand van de
school een ruim huis gehuurd, dat plaats kan bieden
aan zeker 60 jongens. Verder bestaat er een hoogst
bescheiden keuken. De gebouwen worden van
elektriciteit voorzien door middel van zonne-energie.
3.2 Uitgangssituatie bestuurlijk
Er is een ‘company limited by guarantee’ opgericht, deze telt 3 bestuursleden:
- ds. Van der Bas, voorzitter
- dr. Jumbe (mede-docent aan de Bijbelschool te Zomba, met ruime expertise op
onderwijsgebied), secretaris
- dhr. Mchakama (boekhouder en voorzitter van het bestuur van HHK Mission in Malawi),
penningmeester
In eerste instantie was ds. Van der Bas niet van voornemen om zitting te nemen in dit bestuur.
Lokale betrokkenen overtuigenden hem ervan dat hij eerst de tijd moest nemen om de visie van
de school werkelijk over te dragen aan medebestuursleden, vooraleer hij zich aan deze
verantwoordelijkheid kan onttrekken. Hij heeft zichzelf daarvoor een periode van 3 tot 5 jaar
gegeven.
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3.3 Uitgangssituatie personeel
Op het ogenblik zijn er zes docenten aangesteld, waaronder de headteacher en de deputy
headteacher. Het onderwijscurriculum wordt door deze zes docenten gedoceerd. Eerder is al
gemeld welke kerkelijke en gereformeerde achtergrond zij hebben. Daarnaast zijn er een
(financieel) administratrice, een tweetal koks, een schoonmaakster, een tuinman en een
nachtwaker.
4. Toekomstplannen 2020-2025
4.1 Gebouwen
De capaciteit van de klaslokalen is ongeveer 60 leerlingen. We streven ernaar om maximaal 40
tot 50 leerlingen te herbergen in elk leerjaar. De kostschool heeft capaciteit voor tenminste 40
meisjes en 60 of meer jongens. Op het ogenblik wordt er door bijna 30 leerlingen gebruik gemaakt
van de kostschool. Elk van de eerste twee jaren zal er enige bouwactiviteit moeten plaatsvinden:
een tweetal klaslokalen zal moeten worden gebouwd en er zal jaarlijks onderhoud moeten worden
gepleegd. Er wordt een begin gemaakt met het
opzetten van een bibliotheek, voorlopig te realiseren in
de lerarenkamer. Wanneer de financiën het toelaten,
dient ook een bescheiden lokaal voor scheikunde en
natuurkunde gerealiseerd te worden. Verder is het
wenselijk
dat
er
een
soort
kantine/grotere
vergaderruimte komt. Dit speciaal voor vergaderingen
van ouders en voogden met de jongeren; voor
etenstijd gedurende de regentijd etc. En niet te
vergeten voor een gemakkelijk samenkomen van allen
bij de dagopening en de avondsluiting. Een en ander
kan met bescheiden middelen worden gerealiseerd.
4.2 Organisatorisch
4.2.1 Leerkrachten en ander personeel
De eerstkomende twee jaar zal er telkens één leerjaar aan het curriculum worden toegevoegd.
Aan het eind van de periode van twee jaar zullen de eerste schoolexamens worden afgenomen
omdat dan de studenten uit het tweede leerjaar die de school instroomden in september 2019 aan
hun examens toe zijn. Het streven is naar de aanstelling van nieuw personeel aan het begin van
elk nieuw schooljaar. De verhouding waar krachtig naar wordt gestreefd is: 50% leerkrachten uit
de RPC, 50% uit andere kerken, die meest verwant zijn aan de RPC (zoals de ARPC, de CCAP en
de PCA) en studenten aan één van de MINTS studiecentra in Malawi. Daarnaast zal scherp worden
gelet op de kwaliteit van het onderwijs: er worden plannen ontwikkeld om elke docent de
gelegenheid te bieden om zijn of haar kennis en vaardigheidsniveau te verhogen middels
opleidingen en het bezoeken van seminars. Andere personeelsleden zullen bijna allen lid zijn van
de RPC.
4.2.2. Leerlingen
DLCA verwelkomt in eerste plaats leerlingen die dooplid zijn van de RPC; tot op heden was men
in de gelegenheid om dit onderwijs aan te bieden aan kinderen van predikanten en van studenten
theologie (tien van deze (nu) dertien jongeren worden deels ondersteund door een stichting in de
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Verenigde Staten: Pace4Hope). Dit aanbod zou men graag verwijden binnen de RPC, maar daar
is vooralsnog geen financiële ruimte voor.
Daarnaast wordt de kostschoolfaciliteit ook aangeboden aan Timotheos en Stephanos. Elk kan
ingaan op het aanbod om tegen redelijke vergoeding gebruik te maken van het christelijk
middelbaar onderwijs voor hun weeskinderen (in dit eerste jaar dat de school functioneert, heeft
Stephanos 12 leerlingen geleverd).
Tenslotte wil DLCA de gelegenheid bieden aan jongeren uit de omgeving van de school om
dagonderwijs te volgen. Daarbij realiseert men zich dat menig jongere hier uit een moslimgezin
komt.
Een en ander vraagt een meer permanente vorm van financiële steun vanuit het buitenland (nu
Pace4Hope; Stephanos en Timotheos, met een bescheiden aanvulling uit andere bronnen).
Christelijk middelbaar onderwijs dat wordt aangeboden aan welgestelden in Malawi maakt een
school al spoedig financieel zelfvoorzienend, maar dat had en heeft het bestuur niet voor ogen bij
de opstart van DLCA.
De verwachting is dat de capaciteit voor kostschoolleerlingen bij realisering van vier leerjaren ook
geheel benut zal worden: circa 60 jongens en 40 meisjes. Het maximum aantal per leerjaar zal
ergens tussen de 40 en de 50 leerlingen liggen. Ofwel: de school krijgt vooralsnog een capaciteit
van maximaal 200 leerlingen.
4.3 Wat is de komende 4 tot 5 jaar nodig?
DLCA, gestart in september 2019, zou gebaat zijn met een
stukje financiële ondersteuning in de eerste vijf jaren van
haar bestaan ten einde de kosten van de bouw van de
noodzakelijke gebouwen en de aanschaf van voldoende
leermiddelen te waarborgen.
De lopende kosten, waar elke middelbare school mee te
maken heeft in Malawi, kunnen uit de inkomsten uit
bovengenoemde bronnen (Pace4Hope; Stephanos en
Timotheos) hoegenaamd of geheel worden gedekt. Ofwel:
staat de school er eenmaal, dan zal er waarschijnlijk weinig
extra financiële hulp nodig zijn. Er zijn genoeg middelbare
scholen in Malawi, mits goed beheerd, die dat bewijzen.

Toiletgebouwen in aanbouw

Keuken in aanbouw
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Conclusie en persoonlijk woord
De oprichting van deze middelbare school is voortgekomen uit een eerlijk verlangen om
dienstbaar te zijn aan de Reformed Presbyterian Church of Malawi en aan het zendingswerk
waarmee deze kerk wordt ondersteund.
Naar mijn vaste overtuiging kan een kerk in Malawi niet naar volwassenheid groeien organisatorisch, financieel en vooral geestelijk - wanneer er geen sprake is van meerdere
gedegen christelijke middelbare scholen op gereformeerde grondslag.
Immers, jongeren van de RPC die geen deugdelijk christelijk middelbaar onderwijs ontvangen,
zullen doorgaans geen baan krijgen en dus geen inkomen verwerven en geen
verantwoordelijkheid leren dragen binnen de kerk en de samenleving vanuit een Bijbels
gereformeerd perspectief.
We beseffen dat deze school maar een heel bescheiden eerste stapje is in die richting, er zullen
zeker vijf vergelijkbare middelbare scholen moeten worden gerealiseerd om de RPC werkelijk
van dienst te zijn.
We bidden en verwachten dat de HEERE over dit eerste begin, al is het maar gebrekkig, Zijn
zegen zal blijven gebieden.
September 2020
Ds. C.J.P. van der Bas
Zendingspredikant namens de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi

6

Persoonlijke gegevens:
Ds. C.J.P. van der Bas
P.O. Box 626
Zomba
Southern Region
Malawi
Telefoon: +265 992960955 (WhatsApp nummer)
E mail: cjpvdbas@gmail.com

O.a. gesteund door de
Generale Diaconale Commissie
van de Hersteld Hervormde Kerk

Bankgegevens David Livingstone Christian Academy
Naam:
Adres:
Naam bankrekening:
Adres van de school:
Bankrekeningnummer:
BIC /SWIFT code:

NATIONAL BANK OF MALAWI
Main Road M3
Zomba
Livingstone Christian Academy
P.O. Box 145
Domasi (Zomba District)
100 609 2787
NBMAMWMW

Scholieren bij de kerkdienst

Ouders van leerlingen
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