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“Ieder kind is potentieel het licht der wereld.” 
 
De Faizi School is een basisschool voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar en bestaat al sinds 1980. Het is een 
sociaal en economisch ontwikkelings-project van de Internationale Baha’i Gemeenschap en ligt ver van alle 
civilisatie op het platteland 40 km zuidelijk van Temuco en Chili. De kinderen van deze school zijn van 
achtergrond Mapuche, dat wil zeggen dat ze deel uit maken van de inheemse bevolking die traditioneel een 
landbouw cultuur vormt. 
 
Hun families leven grotendeels onder de armoedegrens wat betekent dat ze met heel grote gezinnen in 
hutjes van 15-30 vierkantenmeter wonen zonder wasmachine, koelkast, verwarming, douches, toiletten, 
telefoon, met alleen maar een tafel en een paar zelfgemaakte stoelen en bedden. Soms zit er geen glas in 
de raamkozijnen maar plastic zakken om tenminste de koud en de stof een beetje buiten te houden. Vaak 
hebben ze zelfs geen elektriciteit en/of vloeiend water (ze hebben dan olie lampjes en een welput). Dit zijn 
een paar voorbeelden van dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Ze overleven door voor zichzelf en de 
verkoop in de stad op het land te werken. Maar armoede heeft veel dimensies en die kom je als je in deze 
regio leeft dagelijks op verschillende manieren tegen. 
 
De kinderen komen bijvoorbeeld vaak het hele jaar lang met dezelfde kleren naar school en hebben geen 
potlood of schriften bij zich omdat de ouders gewoon niet de 100 pesos (13 eurocent) hebben om deze 
spullen voor ze te gaan kopen. Ze zijn gewend om te overleven. Sinds de tijd dat de eerste Europeanen naar 
Chili kwamen moesten ze hun volk en land verdedigen. 
 
Deze eeuwige strijd duurt tot vandaag de dag voort, alleen vechten de Mapuche tegenwoordig tegen 
cultuurverlies, armoede en al de sociale problemen die er vaak helaas mee samenhangen zoals 
alcoholisme, kinderzwangerschappen, huiselijk geweld, misbruik, overgewicht en andere 
gezondheidsproblemen die door hun “moderne” leefwijze veroorzaakt worden. 
 
Het lijkt dat de enige oplossing om uit deze vicieuze cirkel te komen betere educatie is. De Faizi school wil 
juist daaraan een bijdrage leveren door de volgende generatie beter op te leiden en daardoor de 
ontwikkeling en vooruitgang van de Mapuche en hun cultuur te stimuleren. Vooral de meisjes worden bewust 
gemaakt van hun belangrijke rol als eerste opvoeder van de volgende generatie en krijgen extra aandacht, 
vandaar dat er een meisjes internaat bestaat. Er wordt ook groot belang gehecht aan artistieke en morele 
opvoeding en het aanleren van sociale vaardigheden staat centraal bij de Faizi school. 
 
Maar het Faizi ontwikkelingsproject houdt niet alleen een school in maar ook een grote biologische tuin. Dit 
is heel uniek en bestaat in deze vorm maar een keer in Chili. Het blijkt echter een grote waarde te hebben 
niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de omliggende Mapuche gemeenschap die er natuurlijk ook 
baat van heeft, omdat ze het hele jaar door van verse biologische groenten en honing kunnen genieten. De 
tuin sluit mooi aan bij de belevingswereld van de kinderen, omdat ze uit een landbouw cultuur komen. Ze 
leren dus niet alleen maar allerlei praktische dingen die later in hun leven van groot belang voor ze zijn, 
maar krijgen ook de mogelijkheid om de traditionele Mapuche eet-cultuur te herontdekken, die helaas door 
de overheersing van de Europese cultuur op de achtergrond is verdwenen. Verder leren ze over 
geneeskundige kruiden en hun werking op het lichaam. Ze leren hoe en wanneer je planten moet zaaien en 
wanneer je ze mag oogsten en hoe je groenten het beste kan eten of toebereiden zodat het bepaalde 
effecten op je gezondheid heeft. Een heel opmerkelijk en bijzonder project dus dat door hard werk en veel 
liefde in stand wordt gehouden, hoewel het vrijwel altijd financiële moeilijkheden heeft, omdat de staat maar 
weinig in de inheemse landbevolking wil investeren. 
 
De schoolkinderen hebben dringend een nieuwe schoolzaal nodig, omdat de oude door de overstromingen 
van de nabije Cautin rivier erg beschadigd is. Verder is er een tekort aan schoolmaterialen zoals boeken, 



papier, potloden, speelgoed, materiaal voor kunst, dans en muziek les (zoals fluiten, balletschoenen, lijm, 
karton, scharen), maar ook aan werktuigen voor de tuin en onderhoud van de school. 
 
De scholieren en het steeds hard werkende personeelsteam van de Faizi school hopen op u medewerking. 
Er zijn verschillende opties om dit project te ondersteunen. U kunt er natuurlijk zelfs als vrijwilliger voor een 
paar maanden naartoe gaan als u zin heeft in een hele unieke en ontroerende ervaring en het leven in Zuid-
Amerika wilt leren kennen. Maar u kunt ook hier in Nederland voor de school aan de slag gaan door 
bijvoorbeeld goede-doel-acties te gaan voeren. Bovendien kunt u schoolmateriaal uiteraard meteen naar 
Chili sturen (Escuela Faizi, Casilla 56-D, Temuco, Chile). Uw hulp en daadkrachtige ideeën zijn altijd 
welkom. 
 
Verder bestaat er altijd de mogelijkheid om de Faizi school direct financieel te ondersteunen. U kunt of 
eenmalig of regelmatig een bedrag op onderstaand rekeningnummer overmaken. Door een maandelijkse 
automatische incasso kunt u bijvoorbeeld een klas gaan “adopteren” en zo een duurzame bijgrage aan de 
opvoeding van deze kinderen leveren. Door u zullen dan materialen kunnen worden aangeschaft die nodig 
zijn om les te geven (met maar 10 euro komt men al een heel eind in Chili). Bij voorbaat heel erg bedankt 
voor uw steun namens de kinderen en leraren van de Faizi School! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☼ 60.56.55.170 t.n.v. R T Lohndorf ☼ 
Nijmegen, inzake Faizi school 
IBAN: NL11ABNA0605655170 

BIC: ABNANL2A 


