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Medewerker sorteerhal

Onderwijs doorkruiste op verschillende momenten 
mijn leven. Toen ik als kind studeerde, maar ook 
toen ik zelf lesgaf. Vandaag de dag zit ik opnieuw 
op de schoolbank om bij te leren. Onderwijs is 
een rode draad in mijn leven. Het is even belang-
rijk als het hebben van een dak boven je hoofd: 
zonder onderwijs wordt het wel heel moeilijk om 
te overleven.

Iedereen heeft recht op onderwijs en er zijn geluk-
kig veel initiatieven die daar voor zorgen. Zolang er 
rekening wordt gehouden met de lokale omstan-
digheden, is de ontwikkeling van onderwijs door 
vzw’s en gemotiveerde vrijwilligers een goede zaak. 
Daarbij zorgt innovatieve technologie ervoor dat 
steeds meer kinderen op een aangepaste manier 
les kunnen krijgen.

Ik ben dus heel blij dat Wereld Missie Hulp duur-
zame ontwikkelingsprojecten voor leerlingen in 
de hele wereld steunt. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij want met onze steun worden 
kinderdromen mogelijk gemaakt. Kansen creëren 
door te leren. Hoe dat precies gebeurt, lees je in dit 
nummer van onze MERCIE.

“Onderwijs is even 
belangrijk als het hebben 
van een dak boven je 
hoofd: zonder wordt het 
wel heel moeilijk om te 
overleven.”

mailto:info%40wereldmissiehulp.be?subject=
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Samen met Schoenen Torfs steunen we al enkele jaren 
actief M-Lisada. De organisatie werd in 1996 opgericht door 
acht straatkinderen die in muziek een middel zagen om te 
bouwen aan een betere toekomst. Na een opvangtehuis in 
Kampala werd er ook een lagere school gebouwd in Bombo, 
net buiten de hoofdstad. In februari 2019, bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar, werd de school in gebruik genomen 
en konden er meer dan tweehonderd kinderen les beginnen 
volgen.

Joseph Tobi is een van deze leerlingen. Hij komt 
oorspronkelijk uit de Democratische Republiek Congo en is 
vastberaden om te slagen voor zijn studies. Van alle vakken 
op school studeert hij het liefste wiskunde, wetenschappen 
en Engels. Omdat hij deze vakken heel snel begrijpt, vertelt 
Joseph ons. De school maakt volgens hem ook een groot 
verschil: het is dankzij de leerkrachten, die met veel liefde 
lesgeven, dat hij en de andere leerlingen graag studeren.

Zelf zet Joseph zich in als hoofdmentor om de andere 
kinderen op school te begeleiden en te ondersteunen. 
Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ 
moedigt hij anderen aan om de speelplaats proper te 
houden en regelmatig te sporten. En wat is dan Joseph’s 
droomberoep? Leraar in een fanfare of dokter, met beide 
zou hij het leven van andere mensen kunnen redden. Muziek 
kan immers een groot verschil maken in het leven van 
straatkinderen.

We wensen Joseph en de andere leerlingen van de M-Lisada 
school nog heel veel succes! 

GETUIGENIS: 

DOOR DE OGEN VAN 

EEN SCHOOLKIND

Schoolkinderen moeten de vruchten plukken 
van onze steun aan onderwijsprojecten over 
de hele wereld. Daarom houden we steeds 
de vinger aan de pols bij de verschillende 
organisaties waarmee we samenwerken, 
maar ook bij de leerlingen zelf. Zo spraken we 
met Joseph, een enthousiaste leerling van de 
M-Lisada school nabij Kampala.

O E G A N D A

Joseph’s droomberoep? Leraar 
in een fanfare of dokter, met 
beide zou hij het leven van 
andere mensen kunnen redden
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Martine Coussement bezoekt al jarenlang de streek rond 
Sabou. Toen de lokale Chef du Village haar vroeg of ze het 
dorp kon helpen door er een nieuwe kleuterschool op te 
richten, ging ze de uitdaging aan. Als leerkracht wist Martine 
precies hoe ze dit moest aanpakken. Niet veel later richtte ze 
samen met een groep vrienden vzw Sabou op. 

In 2018 begon de vzw met de bouw van een nieuwe school. 
De hangar waar de kleuters tot dan toe les kregen, werd te 
klein voor de vele kleuters. Omdat Sabou in deze nieuwe 
school ook Europees sanitair en douches wilde voorzien, 
zochten ze de steun van WMH. Onze steun maakte het 
mogelijk een waterinstallatie te bouwen die het schooltje nu 
van stromend water voorziet.

De duizenden inwoners van Sabou moeten zich meestal 
beroepen op een handvol waterputten. De aanwezigheid van 
stromend water en een waterput aan het schooltje, betekent 
een extra plaats voor de bewoners van Sabou om water 
te verzamelen. Bovendien zorgen de douches en moderne 
toiletten er voor dat de kleuters op school meer kunnen 
leren over hygiëne. 

Bij de opening bleek het schooltje zo’n succes dat het 
aantal beschikbare plaatsen verdubbeld werd tot 180. 
Kleuters uit alle lagen van de bevolking krijgen er les 
van zes lokale leerkrachten. Met het verhaal van Sabou 
en WMH bezoekt Martine tegenwoordig scholen in heel 
Vlaanderen, om zo de Vlaamse leerlingen meer te leren 
over ontwikkelingssamenwerking en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen.

Wil je meer weten? Kijk dan op vzwsabou.be!

SCHOOL IN  

WATERNOOD

In het dorpje Sabou, midden in Burkina 
Faso, opende dit schooljaar een nieuw 
kleuterschooltje de deuren. Zo’n 180 kinderen 
krijgen er onderwijs dankzij vzw Sabou, maar 
de watertoevoer bleef gebrekkig. Dat is nu 
opgelost, met allerhande positieve effecten 
tot gevolg – in en rondom de school.

B U R K I N A  F A S O

De nieuwe waterput heeft 
allerhande voordelen, in én 
rondom de school

Martine Coussement en de Chef du Village aanschouwen het nieuwe 

sanitaire blok.

http://www.vzwsabou.be


5ENGELSE LES IN NEPAL

Het onderwijsproject van Sarmila probeert de kinderen in 
haar onderwijstrajecten een kans op een betere toekomst te 
geven. Het uiteindelijke doel is dat alle kinderen hun school 
verlaten met een diploma op zak zodat ze volledig zelfstandig 
kunnen functioneren in de Nepalese samenleving. Inmiddels 
zijn er al vele studenten afgestudeerd, onder andere als kok, 
naaister en tandartsassistent.

De Dolpa regio ligt bijzonder afgelegen, maar ook daar 
probeert Sarmila het onderwijs van zo’n honderd kinderen 
te verbeteren. Maar ze zitten met één groot probleem: ze 
hebben geen Engelstalig lesmateriaal.

Door Engels te leren, vergroten de kinderen hun kansen in 
de toekomst. De taal is nodig om verder te studeren en voor 
vele banen wordt er kennis van verwacht. De leerkrachten 
zijn opgeleid in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, en 
spreken vlot de Engelse taal. De kennis was er dus al, enkel 
het lesmateriaal ontbrak nog.

Sarmila besloot daarom Engelstalige schoolboeken op 
te sturen naar de school in Dolpa. In overleg met de 
leerkrachten stelden zij een lijstje van gewenste boeken op. 
Die werden vervolgens aangekocht en na een lang transport 
(dat ook te paard verliep!) in de geïsoleerde regio bezorgd. 
WMH steunt regelmatig doelgerichte transporten van 
educatief materiaal en sprong daarom ook hier met veel 
plezier bij.

Meer over dit project vind je op sarmilaproject.be.

INTERNATIONALE 

TAAL MAAKT EEN  

LOKAAL VERSCHIL

Sarmila biedt sinds 1995 onderwijs aan 
kinderen uit kansarme gezinnen in Nepal. 
Dat de scholieren zich doorheen het hele land 
bevinden, zorgt regelmatig voor praktische 
obstakels bij het lesgeven. Zo ook in Dolpa, 
een afgelegen regio aan de grens met China. 
Opvallend: Engels als internationale taal 
speelt bij dat lesgeven een belangrijke rol.

N E P A L

Door Engels te leren, vergroten 
de kinderen hun kansen in de 
toekomst

http://www.sarmilaproject.be


6 ONDERWIJS IN BEELD

FOTOREPORTAGE:

ONDERWIJS IN BEELD

WMH investeert in honderden duurzame 
ontwikkelingsprojecten voor leerlingen in 
heel de wereld. Vaak bouwen we nieuwe 
klaslokalen of richten we de oude opnieuw 
in. Deze initiatieven zijn doorgaans niet 
de meest spectaculaire, maar zijn wel 
broodnodig om kinderen de kans op een 
betere toekomst te geven. Een greep uit 
enkele van deze projecten.

Gemeenschapscentrum, Nicaragua

In Tamarindo bouwde Mpowering People met de steun van WMH 

en G&V een gemeenschapscentrum. De hele buurt kan hier terecht, 

maar het lokaal wordt vooral gebruikt om les te geven en zo het 

onderwijsaanbod voor kinderen uit te breiden.

Afwerken klaslokalen, Mali

In een schooltje in Bamako heeft Kanaga vzw, samen met WMH, het 

tweede verdiep met nieuwe klaslokalen afgewerkt en ingericht.

Extra lesruimte, Gambia

Partnerorganisatie SOS Gambia verwezenlijkte reeds verschillende 

klaslokalen voor de kinderen in het dorpje Basori. WMH financierde 

de bouw van een extra klaslokaal met meubilair.
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Geschilderde klaslokalen, Nepal

Dankzij WMH bracht de vzw Helpende Handen voor Nepal wat 

meer kleur in het leven van 850 scholieren door hun klaslokalen te 

schilderen.

Maggie-shelters, Kameroen

WMH investeerde mee in twee ‘Maggie-shelters’ van IRIE, innovatieve 

opvangplaatsen voor kinderen die anders lange afstanden moeten 

wandelen naar hun school.



8 INTERVIEW PETER VERLINDEN

Wat is het eerste dat in u opkomt als ik zeg 
“onderwijs in Afrika”?
“Helaas is Afrikaans onderwijs nog te vaak een 
verwaterde kopie van het onze. De voormalige 
koloniale moederlanden hebben daar hun 
manier van lesgeven doodleuk over de lokale 
onderwijsmethoden heen geplant. En met 
uitzondering van een aantal ‘cosmetische 
ingrepen’, zoals het invoeren van het kalenderjaar 
als het schooljaar, zit heel Sub-Sahara Afrika 
nog sterk vastgeroest in een onderwijssysteem 
vergelijkbaar met dat van de jaren vijftig in 
Europa.”

Dat zie je ook in het taalgebruik. Vaak wordt 
onderwezen in het Frans of het Engels in 
plaats van in een lokale taal. 
“Klopt. Een argument dat vaak wordt gebruikt om 
dat fenomeen te verdedigen is dat Afrikanen zo 
makkelijker aansluiting zullen vinden bij de rest 
van de wereld. Het probleem is dat het leren van 
een taal gelijk staat aan het leren van een cultuur.

“Als je bijvoorbeeld Frans als voornaamste 
onderwijstaal gebruikt in Rwanda, verklein je de 
voeling van de schoolkinderen met hun eigen 
geschiedenis en identiteit. Want het Frans kan 
de werkelijkheid van het Rwandese platteland 
nooit zo illustratief en genuanceerd omschrijven 
als het Kinyarwanda. Een traditioneel Rwandees 
liedje, verhaaltje of gebed heeft in het Frans nooit 
dezelfde impact en betekenis.”

“AFRIKAANS 

ONDERWIJS MOET 

BACK TO THE FUTURE ”

Begin jaren negentig begon Peter Verlinden als journalist in Centraal-
Afrika voor de VRT. Nu, zo’n dertig jaar later, kan hij terugblikken op een 

imposante carrière en is hij een wandelende encyclopedie voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het continent. Wat is zijn kijk op de 

toestand van het Afrikaanse onderwijs vandaag de dag?

Je kunt niet spreken over 
het Afrikaans onderwijs 
zonder te spreken over 
kolonisatie. Lokale 
scholen zelf laten beslissen 
wat ze hun kinderen 
willen leren, is een vorm 
van emancipatie.

©
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Wat is er volgens u nodig om het 
onderwijsniveau op het Afrikaanse continent 
op te krikken? 
“Eén woord: dialoog. Vóór we vol overtuiging 
schoolgebouwen bouwen en westerse 
schoolboeken voorzien, moeten we in gesprek 
treden met lokale overheden en onderwijzers en 
hen vragen wat zij willen dat hun kinderen leren 
op school. Wat is voor lagereschoolkinderen uit 
een plattelandsdorp in Rwanda belangrijker: 
met een laptop leren werken of weten wat de 
landbouwmogelijkheden zijn in de brousse?

“We zouden met landen als de Democratische 
Republiek Congo, Rwanda en Burundi eens 
back to the future moeten gaan en met elkaar 
afspreken wat voor de kinderen daar echt 
belangrijk is om te weten. En van een dergelijke 
dialoog heb ik in de drie decennia waarin ik nu als 
journalist in Afrika werk nog maar weinig gezien.”

Peter Verlinden was met deze vragen nog lang 
niet uitgepraat. Wil je meer lezen? Kijk dan op 
wereldmissiehulp.be voor het volledige artikel!

De Millenniumdoelstelling dat in 2015 alle 
kinderen wereldwijd toegang moesten hebben 
tot lager onderwijs is niet gehaald. Afrika 
is daarin geen uitzondering. Hoe komt dat 
volgens u?
“Daar zijn verschillende oorzaken voor. Eerst en 
vooral heb je de diverse conflicten die Sub-Sahara 
Afrika verscheuren. Denk aan de oorlogen in 
Ivoorkust, Zuid-Soedan en Congo of de wandaden 
van Al-Shabaab in Nigeria. Onder meer hierdoor 
zijn zo’n 4,5 miljoen mensen in Afrika op de 
vlucht.

“Ook is de armoede op het platteland in Centraal-
Afrika sterk gestegen, hoewel de economie groeit. 
Vaak zie je dat kinderen wel naar school gaan, 
want daartoe zijn ze wettelijk verplicht, maar dat 
de ouders geen materiaal kunnen kopen voor hun 
kind. Dus het kind zit op de schoolbanken, maar 
steekt er niets van op. Onderwijs heeft politiek 
gezien geen prioriteit.”

Overal in Centraal-Afrika, 
zeker op het platteland, 
bewegen mensen hemel 
en aarde om hun kinderen 
naar school te kunnen 
sturen. 

©
 L

U
C 

D
EW

U
LF

©
 L

U
C 

D
EW

U
LF

©
 L

U
C 

D
EW

U
LF

http://www.wereldmissiehulp.be
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Voorlopig wordt haar boekje, genaamd ‘Anna Goes to 
School’, slechts op een handvol scholen in Oeganda gebruikt, 
maar Goedele is apetrots op het resultaat van haar werk. 
“Het verwerven van een gesproken taal, waarop het lezen 
is gebaseerd, verloopt voor dove en slechthorende mensen 
vaak moeizaam. Het is dus belangrijk om hen goed te 
begeleiden in het leren van een eerste taal en op maat 
gemaakte schoolboeken zijn daarvoor ideaal.”

In Oeganda zijn er talloze dove kinderen die niet naar 
school gaan omdat hun ouders daar geen geld voor hebben, 
omdat er geen gespecialiseerde begeleiding is of omdat 
mensen niet weten wat de onderwijsmogelijkheden zijn. Die 
problemen staan in schril contrast met de rijke diversiteit 
aan gebarentalen op het continent. Om zo’n taal te kunnen 
leren, moeten de kinderen er wel eerst mee in aanraking 
komen en dat gebeurt meestal pas op de schoolbanken. 

Het boekje is het eerste van zijn soort in Oeganda en 
moet helpen de lokale overheid te sensibiliseren voor 
de nood aan gespecialiseerd onderwijs. “Hiermee tonen 
we dat dove kinderen ook naar school kunnen gaan en 
evenveel toekomstperspectieven hebben als anderen. 
Uiteindelijk zouden we met dit project alle slechthorende 
schoolkinderen in het land kunnen bereiken. Maar die 
droom ligt nu nog wat veraf.”

WMH droeg met veel plezier financieel bij aan dit project, 
samen met andere partners zoals Schoenen Torfs. Meer over 
dit onderwerp vind je op wereldmissiehulp.be.

MET HANDEN EN  

VOETEN LESGEVEN

Opgroeien in armoede is zwaar. Doof 
opgroeien in armoede is nog veel zwaarder. 
Met dit idee in het achterhoofd schreef 
dr. Goedele De Clerck een lees- en leerboekje 
gebarentaal voor dove schoolkinderen in 
Oeganda. Een jaar na de lancering van haar 
schoolboek blijkt het project een katalysator 
in de ontwikkeling van dovenonderwijs in het 
land. 

O E G A N D A

Hiermee tonen we dat dove 
kinderen ook naar school 
kunnen gaan en evenveel 
toekomstperspectieven hebben 
als anderen

Leraren krijgen opleiding om les te geven aan dove kinderen.

http://www.wereldmissiehulp.be


11GRENSVERLEGGEND ONDERWIJS

Toen Koen na zijn studies zijn passie voor lesgeven 
herontdekte, werd hij al snel lid van een online groep 
van innovatieve lesgevers. Zo kwam hij in aanraking 
met een vertegenwoordiger van Kakuma, een Keniaans 
vluchtelingenkamp. Daar richtte hij project Kakuma op. Via 
dit project geven nu meer dan driehonderd leerkrachten 
uit zeventig landen via Skype gratis les aan kinderen uit het 
kamp. 

Door zijn inzet werd Koen in 2018 genomineerd voor de 
Global Teacher Prize, een prijs voor de beste leerkracht 
ter wereld. Zo kon Koen heel wat nieuwe contacten 
leggen en ontmoette hij de gekende antropologe Jane 
Goodall. Samen hebben ze nu de Innovation Lab Schools 
opgericht. Met een leerplan gebaseerd op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen, willen ze in deze scholen 
kinderen van over de hele wereld les geven.

Ondertussen liggen er al twaalf locaties vast voor deze 
nieuwe scholen. Ze zullen via het internet met elkaar 
verbonden zijn en zo deel uitmaken van een wereldwijde 
community. Op die manier kunnen kinderen uit bijvoorbeeld 
de Braziliaanse favela’s en kinderen uit de Afrikaanse jungle 
meer over elkaar leren. Niet via een handboek, maar door 
elkaar écht te leren kennen! 

Koen wil met dit project zo veel mogelijk kinderen bereiken, 
maar durft nog geen uitspraken te doen over de toekomst. 
Begrijpelijk, want zoals hij zelf zegt: “Ik had vijf jaar geleden 
nooit kunnen voorspellen dat alles zo zou lopen.” Eén van 
de scholen komt in Tanzania, waar Wereld Missie Hulp haar 
steentje zal bijdragen aan de inrichting van de school.

Meer over de Innovation Lab Schools vind je op 
innovationsdglab.com.

GRENSVERLEGGEND 

ONDERWIJS

Koen Timmers zet zich al jarenlang in voor 
innovatieve projecten die zijn passies voor 
technologie en lesgeven combineren. Met zijn 
nieuwe ‘Innovation Lab Schools’ hoopt hij nu 
meer leerlingen dan ooit te bereiken.

Door elkaar te leren kennen, 
leren kinderen meer over de 
wereld

Dr. Jane Goodall en Koen Timmers.
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12 BEROEPSOPLEIDINGEN EL SALVADOR

El Salvador is een van de moeilijkste 
landen waarin VIA Don Bosco actief is. Het 
onderwijssysteem is niet aangepast aan de noden 
van kansarme jongeren, waardoor leerlingen die 
het moeilijk hebben in het traditionele onderwijs 
uit de boot vallen. Bovendien kampt het land 
met drugsproblemen en geweld door twee 
rivaliserende bendes. Sommige jongeren worden 
door hun sociale omgeving onder druk gezet om 
zich bij een bende te voegen, anderen worden 
verleid door het geld en de status.

Met hun steun voor lokale opleidingscentra 
wil VIA Don Bosco deze groep jongeren een 
alternatieve weg tonen. In de centra kunnen 
jongeren een praktische beroepsopleiding tot 
bijvoorbeeld automechanicus, webdesigner of 
schoonheidsspecialist volgen. Daarnaast leren ze 
er meer algemene life skills, zoals discipline en 
stiptheid.

Om te verzekeren dat de jongeren na hun 
opleiding een goede job vinden, werken VIA Don 
Bosco en de opleidingscentra samen met een 
tewerkstellingsbureau. Hier wordt samen met de 
jongeren gezocht naar een gepaste stageplek of 
job. Ze kunnen er ook terecht als ze moeilijkheden 
ervaren op het werk. Jongeren die graag als 
zelfstandige een eigen zaak willen starten, 
kunnen bij het tewerkstellingsbureau terecht voor 
advies en trainingen.

VAN BENDELID NAAR 

WEBDESIGNER

VIA Don Bosco ondersteunt al vijftig jaar lang beroepsscholen en 
tewerkstellingsbureaus in verschillende Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse 
landen. Dat doen ze ook in El Salvador, waar de organisatie vooral inzet op 

beroepsopleidingen voor de meest kwetsbare jongeren.

E L  S A L V A D O R

De jongeren krijgen naast 
een praktische opleiding 
ook enkele essentiële life 
skills mee
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Door jongeren een alternatieve weg naar succes 
te tonen, maken ze hen weerbaarder tegenover 
de bendes en het geweld die het land teisteren. 
VIA Don Bosco vertolkt met haar programma dus 
een belangrijke rol in El Salvador. Dat steunen we 
vanuit WMH met volle overtuiging.

Benieuwd naar de werking van VIA Don Bosco? 
Check dan zeker ook viadonbosco.org. Meer 
informatie vind je ook op wereldmissiehulp.be.

Door jongeren een 
alternatieve weg te 
tonen, maken we hen 
weerbaarder

Deze steun bij het zoeken naar werk is cruciaal, 
zeker in El Salvador. Bij lokale handelaars bestaat 
er vaak een stigma tegenover jongeren, omdat 
zij regelmatig ingezet worden door bendes om 
lokale handelaars af te persen of te bedreigen. 
Het tewerkstellingsbureau kan werkgevers vaak 
overtuigen de jongeren toch een kans te geven. 

Door het machismo in de Salvadoraanse 
samenleving hebben vrouwen het niet altijd 
makkelijk. Er wordt van hen verwacht dat ze, 
naast een job, de zorg voor kinderen en het 
huishouden op zich nemen. VIA Don Bosco steunt 
daarom verschillende initiatieven die helpen 
verzekeren dat vrouwen alle kansen krijgen. Ze 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle opleidingen 
open staan voor beide geslachten.

Ook voor het milieu hebben ze aandacht. Zo 
komt er binnenkort een nieuwe opleiding 
waar jongeren alles kunnen leren over het 
onderhouden en plaatsen van zonnepanelen. 
Kennis waar overigens veel vraag naar is – op 
die manier wordt er meteen voor gezorgd dat 
opleidingen goed aansluiten op de noden van de 
arbeidsmarkt. 

http://www.viadonbosco.org
http://www.wereldmissiehulp.be


14 ONZE EIGEN SCHOOL IN RAMBIA

In 2016 kwam WMH voor het eerst in contact met de 
enthousiaste inwoners van de Rambia gemeenschap. Het 
was toen duidelijk dat de leerlingen van de plaatselijke 
school de ambitie koesteren op een beter leven. Enkel 
ontbrak het hen aan stevige, moderne gebouwen om deze 
kinderdromen waar te maken. Wereld Missie Hulp besloot 
hierbij te helpen.

Na een gedegen voorbereiding, vingen de bouwwerken 
in december 2018 aan. Onder leiding van Marc Swinnen, 
ervaren vrijwilliger voor WMH, startte de bouw van de 
nieuwe meisjesslaapzaal. 

Tot voor kort moesten de meisjes van de school enkele 
kilometers wandelen naar een gehuurde slaapzaal, een 
situatie die praktisch noch veilig is. Dat hebben we nu 
opgelost.

Het gebouw werd vlot afgewerkt. Nadat de fundering werd 
gestort, werden de muren gemetseld en het dak gelegd. 
Dan werden de ramen en deuren geplaatst. Tijdens de 
werkzaamheden bleek dat de grondwaterspiegel hoger was 
dan verwacht, wat betekent dat de waternood kan worden 
opgevangen met een waterput in plaats van een dure 
waterleiding naar de plaatselijke rivier. Een mooie meevaller 
dus.

In een volgende fase wordt er bij de slaapzaal een sanitair 
blok gebouwd. De watervoorziening hiervoor zal komen uit 
de reeds gebouwde waterput. Het volledige bouwproject, 
inclusief nieuwe klaslokalen en een jongensslaapzaal, zal 
vermoedelijk zo’n drie jaar in beslag nemen.

Wil je op de hoogte blijven? De vorderingen van de 
bouwwerken zijn te volgen op rambiaschool.org. 
Je kan de leerlingen mee steunen door over te schrijven 
op rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 met de 
gestructureerde mededeling  ***016/0890/00077***. 
Bedankt!

HOE STAAT HET MET… 

ONZE EIGEN SCHOOL 

IN RAMBIA?

In het zuidwesten van Oeganda, in de 
uitlopers van het Rwenzori-gebergte, ving 
Wereld Missie Hulp (WMH) vorig jaar aan met 
haar eerste “eigen” project. Om de lokale 
gemeenschap in Rambia te helpen, besloten 
we er nieuwe schoolgebouwen op te richten. 
Enkele maanden later is het eerste gebouw 
klaar.

O E G A N D A

De meisjes hebben nu 
een praktische en veilige 
slaapplaats op het schoolterrein

http://www.rambiaschool.org


15W(MH)EETJES

W(MH)EETJES

WIST JE DAT…. 

De helft van de leerlingen 

wereldwijd op school zit, maar 

niet bijleert?

Te hoge facturen en onderbetaalde 

leerkrachten liggen vaak aan de 

oorzaak. WMH investeert enkel in 

projecten die betaalbaar onderwijs 

kunnen garanderen! Meer over de 

onderwijsproblematiek op p. 8.

ANGELINA JOLIE

Via Skype geeft Koen Timmers 

les aan kinderen in een Keniaans 

vluchtelingenkamp. Daarvoor 

werkt hij samen met de Angelina 

Jolie Primary School, die werd 

opgericht door de gelijknamige 

actrice en VN-ambassadrice. 

Meer over zijn innovatieve 

lesmethodes op p. 11.

 

Dat is het aantal 

gebarentalen met elk 

meer dan 10.000 sprekers 

wereldwijd.

Zie p. 10 voor meer over 

ons werk met dove 

schoolkinderen.

SCHOOLBEZOEK AAN WMH

Scholen kunnen onze 

organisatie te Boechout 

bezoeken. Kom je graag 

eens op bezoek? Kijk op 

wereldmissiehulp.be voor 

meer informatie of bel ons 

op 03 454 14 15.
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Onze partners

ORGANISEER EEN 

INZAMELACTIE MET 

JOUW SCHOOL!

Ben jij leerling of leerkracht op een school die zich 

graag voor het goede doel inzet? Organiseer dan met 

ons een kledinginzamelactie! Met jullie ingezamelde 

kleding kunnen wij verschillende projecten zoals die 

in dit magazine blijven ondersteunen. Help ons zo om 

andere leerlingen in heel de wereld de kans op een 

betere toekomst te geven.

HOE WERKT HET?

1.    Lanceer samen met ons een oproep tot   

       inzameling op school

 
2.    Laat leerlingen en leerkrachten kleding    

        binnenbrengen

 
3.    Onze chauffeur haalt de kleding na de 

        inzamelingsactie op

 
4.    We maken het aantal ingezamelde kilo’s 

        bekend, bedankt!

Surf naar wereldmissiehulp.be voor meer informatie 

of bel ons op 03 454 14 15.

http://www.wereldmissiehulp.be

