
Malaikha – Skole for blinde og svagtseende børn 

Malaikha er en international NGO i Zambia. Organisationens hoved foretagende er en kostskole 

for blinde og svagtseende børn med og uden yderligere handicap i det sydlige Zambia tæt på 

byen Mazabuka. Den er den eneste skole af sin slags i hele Zambia. Stiftelsen af den 

internationale kostskole startede allerede i 2009, men der er stadig lidt vej endnu, før kostskolen 

ifølge planen står færdig. Nogle af bygningerne stod færdige til, at skolen kunne åbne i 

september 2011. I øjeblikket har Malaikha omkring 20 elever i alderen 3-30 år. 

Eleverne kommer fra rundtomkring i landet, og en enkelt er fra Zimbabwe. Næsten alle børnene 

har til fælles, at de ikke har modtaget tilstrækkelig undervisning før de ankom til Malaikha, 

eftersom der ikke findes nogen passende skoler i Zambia, for børn med visuelle vanskeligheder. 

For eksempel har vi en gruppe børn, som kom til os fra en speciel afdeling på en offentlig skole, 

hvor de i løbet af ti år ikke havde modtaget én eneste matematik lektion fra en lærer med et egnet 

uddannelsesbevis. To af de ældre elever kommer fra landsbyer, hvor de blot sad derhjemme og 

lavede ingenting inden de ankom til Malaikha. Nogle af landsbyens mænd udnyttede pigernes 

synshandicap og voldtog dem, så nu har de selv børn, de skal tage sig af. 

Malaikha afhænger af donationer, og der skal stadig meget arbejde til, før skolen står færdig. Der 

blev sørget for et vandsystem i 2011 takket være den canadiske ambassade, og den tyske 

ambassade donerede solpaneler i 2012, så skolen har elektricitet. Desværre har den zambiske stat 

ikke støttet Malaikha økonomisk. Malaikha leder derfor efter sponsorer, der kan hjælpe til med at 

finansiere løn til undervisere, hjælpelærere og køkkenpersonale, da det er svært for Malaikha at 

sikre månedlige lønninger. Malaikha har også bruge for støtte til for eksempel møbler, tæpper 

samt undervisningsmateriale såsom punktskriftmaskiner,punktskriftpapir og computere. Nogle 

børn ankommer til skolen uden ordentligt tøj, så det er også en mangel. Derudover kan Malaikha 

altid bruge madvarer såsom olie, kartofler, sukker, salt, mælkepulver, CornFlakes, mel, 

soyaprodukter, tørrede bønner, ris, pasta etc. samt byggematerialer såsom cement, maling, 

mursten etc. 

Yderligere information og kontaktoplysninger findes på hjemmesidenwww.malaikha.org. 

Donationer kan overføres via PayPal på hjemmesiden, direkte til følgende østrigske konto: 

http://www.malaikha.org/


Raiffeisenbank Klosterneuburg, BLZ: 32367, Kontonummer: 1198; eller til følgende zambiske 

konto: StanbicMazabukaBranch, Account No: 0140009377701, Swift: SBICZMLX. 

 


