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SAMENVATTING 
 
In de afgelopen jaren is er een toenemende zorg ontstaan dat een steeds groter gedeelte 
van de wereldbevolking kwetsbaar wordt voor de negatieve uitwerking van 
natuurrampen. Natuurrampen ontstaan wanneer de institutionele 
beschermingsmechanismen, met inbegrip van sociaal en fysiek kapitaal, ontoereikend 
zijn, of eenvoudigweg verpletterd worden. Deze rampen vernietigen de middelen van 
bestaan, ontwortelen gemeenschappen en kunnen ook de ontwikkelingsopbrengsten 
in gevaar brengen door hun uitwerking op de menselijke ontwikkeling, met name door 
de mogelijke effecten op de schoolprestaties van kinderen. Overstromingen vormen 
één van de meest voorkomende natuurrampen in Sub Sahara Afrika. 
 
In het stroomgebied van de Zambezi komen overstromingen jaarlijks voor en Zambia 
waar de Zambezi doorheen stroomt, lijdt voortdurend disproportioneel onder deze 
overstromingen. De overstromingen verstoren het onderwijs van de kinderen en 
verminderen daarmee hun leerprestaties. Er wonen ongeveer drie miljoen mensen in 
de riviervlaktes in Zambia waarvan bij benadering 30% schoolgaande kinderen zijn. 
Deze studie is gedaan om beter te begrijpen waarom en hoe overstromingen het 
basisonderwijs in Zambia aantasten, waarom mensen kwetsbaar zijn voor de effecten 
van overstromingen, hoe zij omgaan met de situatie en hoe de veerkracht van 
huishoudens en gemeenschappen in de getroffen gebieden kan worden versterkt.      
 
De bevindingen kunnen hopelijk de lokale en nationale overheids- en 
gemeenschapsstructuren in Zambia van dienst zijn, en ook ontwikkelingsorganisaties, 
zoals UNICEF en anderen, helpen de huishoudens te ondersteunen geschikte 
beschermingsmechanismen op te zetten en te onderhouden om de onderwijsbehoeften 
van kinderen die in de overstromingsgebieden van het land wonen, te beschermen en 
te verbeteren. Voor de gegevensverzameling zijn kwalitatieve fenomenologische, en 
kwantitatieve comparatieve methoden gebruikt, waarbij twee groepen 
gemeenschappen met identieke sociaal-economische eigenschapen zijn vergeleken: 
één groep die getroffen was door overstromingen de afgelopen vijf jaar (2008-2012) en 
één groep die dat niet was.  
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De resultaten tonen aan dat het aantal aanmeldingen voor school in de 
overstromingsgebieden veel lager ligt in vergelijking met de regio’s die niet door 
overstromingen zijn getroffen. Ook blijven de leerlingen in de getroffen scholen vaker 
zitten en gaan ze vaker vroegtijdig van school af. De prestaties van kinderen in de door 
overstromingen getroffen scholen bij het landelijke examen liggen ook veel lager. 
Verder hebben de leraren in deze gebieden gemiddeld minder ervaring en zijn er 
verhoudingsgewijs ook minder leraren. De leerling:leraar ratio in de 
overstromingsgebieden is 45:1 vergeleken met 28:1 in de gebieden die niet aan 
overstromingen blootstaan.    
 
De studie heeft onderzocht waarom huishoudens en gemeenschappen in de getroffen 
gebieden zo kwetsbaar blijven voor de overstromingen. De resultaten tonen aan dat de 
huishoudens niet bereid zijn te verhuizen vanwege hun rechten op grond, hun 
traditionele wijze van bestaan en de specifieke cultuur die samenhangt met het leven 
in de overstromingsgebieden. Bovendien zijn de gemeenschappen arm en kunnen zich 
de levensstandaard in de hoger gelegen gebieden niet permitteren, en ook hun 
kinderen daar niet naar school sturen vanwege de hoge kosten.  Er kwam ook naar 
voren dat de moeilijkheden die de huishoudens ondervinden om de uitdagingen aan 
te gaan, te wijten zijn aan de verwaarlozing van de publieke infrastructuur door de 
overheid en de zwakke politieke structuren waarbinnen de getroffen huishoudens 
weinig politieke zeggenschap hebben, ook vanwege hun lage opleidingsniveau. 
Verder zijn de basis sociale voorzieningen niet gemakkelijk toegankelijk en 
functioneren de vroegtijdige waarschuwingssystemen niet. 
 
Ondanks deze beperkingen, hebben de huishoudens en gemeenschappen in de 
overstromingsgebieden manieren gevonden om aan de uitwerking van de 
overstromingen het hoofd te bieden. Sommige gemeenschappen bouwen hun huizen 
op terpen, om zo buiten het bereik van het water te blijven. Ze hebben ook geleerd 
effectief gebruik te maken van hun boten gedurende de overstromingen. Sommige 
gemeenschapsinwoners hebben geïmproviseerde tweede huizen op het hoger gelegen 
land gemaakt waar ze voor kortere perioden kunnen verblijven als er overstromingen 
zijn. Sociale netwerken binnen de getroffen gemeenschappen spelen een belangrijke 
rol in het verschaffen van morele en financiële steun (gemeenschapsmicro-krediet 
schema’s zijn hiervan een voorbeeld). Gedurende de overstromingen geven ook de 
regering en humanitaire organisaties noodhulp om de uitwerking van de 
overstromingen op te vangen, maar deze steun is gewoonlijk niet toereikend. 
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Om de veerkracht van de huishoudens en het onderwijs aan de kinderen te verbeteren 
en de tekortkomingen in de hulp van buitenaf in dit opzicht in kaart te brengen, heeft 
deze studie zich verstaan met de gemeenschappen en de betrokkenen om uit te vinden 
hoe volgens hen het basisonderwijs in de gebieden die vatbaar zijn voor 
overstromingen, veerkrachtig kan worden gemaakt. De uitkomst van deze discussies 
en de onderzochte literatuur geven aan dat een combinatie van zowel structurele als 
niet-structurele maatregelen met bijdragen van de gemeenschap, de 
ontwikkelingsorganisaties en de overheid de veerkracht tegenover de uitwerking van 
overstromingen op het onderwijs van kinderen, kan bevorderen. 

  


