Onderwijs overwint armoede
Een van de bekendste uitspraken van Nelson Mandela is ongetwijfeld: “Onderwijs is het krachtigste
wapen om de wereld te veranderen”. Herhaaldelijk wijst hij erop dat kennis de belangrijkste weg is
naar een ‘rijke’ samenleving. En inderdaad, in landen met goed en algemeen toegankelijk onderwijs is
er veel minder sprake van armoede. Maar de rijkdom waar Mandela naar verwijst gaat veel verder dan
economische ontwikkeling. In een land waar iedereen de kans krijgt om naar school te gaan, is ook
sprake van meer stabiliteit, minder rechtsongelijkheid en minder corruptie. Dit alles vertaalt zich in
een samenleving waar men gelukkiger is en men meer oog heeft voor de medemens. Alle inwoners
krijgen dan daadwerkelijk de kans om van het land een betere plek op aarde te maken.
Vanuit deze gedachte heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes gekozen voor
projecten die bijdragen aan goed onderwijs aan kinderen. Zij zijn het immers die met het krachtige
wapen wat onderwijs heet hun dorp of gemeenschap op positieve wijze kunnen veranderen. En een
betere toekomst kunnen bieden aan hun kinderen en kleinkinderen.
In Tanzania steunen we het project ‘ook weeskinderen willen weer naar school’, opgezet door
KIWAKKUKI (Kilimanjaro-vrouwen tegen Aids). Het zijn deze vrouwen die opkomen voor kinderen
die hun ouders hebben verloren aan Aids. Lange tijd werden deze kinderen verstoten uit de
gemeenschap en bestond hun leven uit overleven. Niet zelden mondde dit uit in leven op straat. Totdat
ruim 15 jaar geleden enkele vrouwen hun moederhart volgden en zich gingen ontfermen over deze
kinderen. Door ze daadwerkelijk een kans te geven op een positieve toekomst. Met als basis goed
onderwijs. Waarbij enkele kinderen het zelfs tot aan de universiteit schoppen. En het zijn de opgeleide
kinderen die op hun beurt weer een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.
De Keniaanse stichting Kufanya – Swahili voor doen - kan onze bijdrage goed gebruiken bij het
bieden van onderwijs aan nog meer kinderen in Ukunda, een dorp 20 km onder Mombasa. In 2007
heeft David Munyao Mtinda, onder het motto ‘onderwijs voor kinderen in Kenia mogelijk maken’,
een school voor kansarme jongeren opgezet. Samen met zijn vrouw Elisabeth, hun dochter Jane en
enkele leerkrachten runnen zij op professionele wijze hun school. Vanaf het begin zijn de eisen aan het
onderwijs hoog geweest, onder meer door een voltijds onderwijsprogramma aan te bieden. Wat zich
nu vertaalt in de Sunrise Junior Academy. En vanaf het begin is sterk gelet op de uitgaven. Zo worden
alle aan de stichting gerelateerde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Waardoor
alle inkomsten echt terechtkomen bij diegenen die het ’t hardst nodig hebben: de kinderen.
In Chili steunen we de Faizi School, een basisschool voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar, waaraan
gekoppeld een grote biologische tuin. Het project voert als thema: ‘Ieder kind is potentieel het licht
der wereld’. Waarbij voor dat potentieel (nog) wel extra steun van buitenaf nodig. Door de enorme
armoede die onder de Mapuche-indianen bestaat, waaraan gekoppeld veel sociale problemen, blijft er
zelfs geen geld over voor de meest elementaire schoolzaken. En kinderen die geen onderwijs genieten,
vervallen vaak snel in de slechte gewoonten van hun ouders. De enige oplossing om uit deze vicieuze
cirkel te komen is goed onderwijs. Vooral de meisjes worden bewust gemaakt van hun belangrijke rol
als opvoeder van de volgende generatie en krijgen extra aandacht. Speciaal voor hen is er een
meisjesinternaat opgezet.
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Er wordt in Nepal veel goed werk gedaan voor jonge kinderen, maar niet zozeer voor tieners. Gezien
de juist kwetsbare leeftijd van met name meisjes heeft de stichting Caring Unites een hostel opgericht
voor tienermeisjes die of een vervolgopleiding willen/kunnen doen of een vak willen leren. Dit hostel
wordt geleid door een echtpaar. Wij zullen 3 meisjes voor een periode van 3 jaar gaan ondersteunen.
Dit in aanvulling op 5 leerlingen van een andere school in Nepal die we al de kans bieden om hun
school af te maken.
Daarnaast steunen we in dit land ook een irrigatieproject. De eerste behoefte van enkele dorpen bestaat
nu uit het kunnen irrigeren van de landbouwgronden, waarmee kan worden voorzien in voldoende
voedsel voor alle inwoners. Dit zorgt ervoor dat de kinderen niet meer uren hoeven te lopen om water
halen. Wat vervolgens de weg vrijmaakt voor de kinderen om hun tijd te gaan besteden aan onderwijs.
Ook blijven we het hoofdproject van 2012 steunen, het Panama Studenten-project van Father Roberto
Gonzales. De eerste resultaten zijn zeer positief, zodat we dit ook dit jaar van harte ondersteunen.
Een ander doorlopend project is het steunen van 2 kleuterleraressen in Friersdale, het project van Pater
van Weegen in Zuid-Afrika.
Met een andere wijze les van Nelson Mandela willen we u vragen de Interkerkelijke 40-dagenaktie
Laren-Blaricum-Eemnes te steunen: “Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts
ziet, bied dan je hulp aan”. Immers, de projecten die we dit jaar ondersteunen kunnen dat (nog) niet
zonder hulp van buitenaf. Terwijl de mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten
dit doen met als enige doel de kinderen een goede, inspirerende toekomst te bieden. Helpt u ons hen te
helpen?
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