Investeren in Leren
De kans krijgen om te leren én de kans grijpen om te leren. Daar draait het om bij
onderwijs. Het is niet alleen aan ons om minder bedeelde kinderen en vrouwen een
school te bieden. Het is zeker ook aan de kinderen en vrouwen om daar optimaal
gebruik van te maken. Waarbij we meer vragen dan alleen de lessen te volgen.
Investeren in leren houdt ook in dat de leerlingen tijd en moeite steken in het maken
van huiswerk. Dat ze het geleerde in praktijk brengen en hun nieuw verworven
kennis op hun beurt weer overdragen aan andere mensen in de gemeenschap. Met
als resultaat dat een relatief kleine investering de hele gemeenschap sterker maakt
en daardoor beter is voorbereid op een goede toekomst.
Vanuit deze gedachte heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes
wederom zorgvuldig gekozen voor projecten die bijdragen aan goed onderwijs. Met
dit jaar ook een project speciaal gericht op vrouwen.
Multifunctioneel Trainingscentrum voor vrouwen in Nepal
Met als achterliggende gedachte dat het vooral de moeders zijn die de opvoeding
van de kinderen voor hun rekening nemen, zijn het ook de moeders die hun kinderen
de eerste beginselen van lezen en rekenen kunnen overbrengen. Mits ze natuurlijk
zelf in staat zijn geweest onderwijs te volgen. Helaas is dat in Nepal nog veel te vaak
niet het geval. Reden om een belangrijk deel van uw donatie te besteden aan het
bouwen van een multifunctioneel centrum in Jutpani / Padampur waar vrouwen
onder meer kunnen leren lezen en schrijven. In deze gemeenschap met ruim 4.000
inwoners is 95% van de vrouwen analfabeet. Dit beperkt hen niet alleen in hun eigen
ontwikkeling, maar ook zijn zij niet of nauwelijks in staat om het belang van onderwijs
voor hun kinderen op waarde te schatten. Laat staan dat ze hun kinderen kunnen
begeleiden bij hun schoolwerk.
Naast de functie van school wordt het trainingscentrum ook ingezet om voorlichting
te geven over onder meer hygiëne, geboortebeperking en aids. Er worden lessen op
de naaimachine gegeven en er zullen regelmatig bijeenkomsten worden
georganiseerd over onder meer verbetering van de akkerbouw. Kortom, een
trainingscentrum primair gericht op de vrouwen, maar waar de hele gemeenschap
van zal profiteren.
Vierjarige vervolgopleiding voor Amrita Pratak
Amrita is een van de Nepalese kinderen die dankzij uw steun de kans heeft gekregen
om de lagere en middelbare school te kunnen doorlopen. Hierdoor heeft Amrita
geleerd wat de waarde is van een goede opleiding. Ze heeft zeer hard gewerkt op
school en is ambitieus. Dat bleek ook uit de bedankbrief die Amrita ons afgelopen
jaar heeft gestuurd. Hierin zegt ze zeer vereerd te zijn met de hulp maar ze voelt zich
er ook zeer verlegen onder. Het liefst zou Amrita de vierjarige studie Bachelor in
Business Administration volgen, waarmee ze opgeleid wordt tot accountant. Maar
haar eigen ouders – haar vader is blind en moeder behoeft ook enige zorg - kunnen
haar financieel niet ondersteunen. Amrita snapt dat ze haar ouders zal moeten
bijstaan, maar ze beseft ook dat ze een veel grotere kans heeft op een betere
toekomst voor haarzelf en haar ouders, als ze deze studie wel gaat volgen.
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Wij willen deze bescheiden én hardwerkende Amrita graag de kans geven om deze
studie te gaan volgen in Barathpur. Ze zal dan dagelijks met de bus naar school
kunnen gaan, zodat ze haar ouders waar nodig kan blijven bijstaan, maar beseft ook
dat de opleiding veel tijd en energie van haar zal vergen. Misschien juist daarom is
Amrita enorm gemotiveerd om van haar studie een succes te maken en daarmee te
werken aan een betere toekomst voor haar ouders, de familie en de gemeenschap.
Een bijdrage voor vier projecten die wij al langer steunen
Een project dat ook dit jaar weer onze steun verdient is Friersdale, het project van
Pater van Wegen in Zuid-Afrika. Onze steun zorgt ervoor dat er weer een jaar lang
twee kleuterjuffen voor de klas kunnen staan. En zo de kinderen een goede basis
geven voor een betere toekomst.
Ook zien we de positieve resultaten van Stichting Child voor het schoolproject voor
aids-wezen in Tanzania. Deze stichting vangt de aids-wezen niet alleen op, maar
biedt ook goed onderwijs. Waarbij enkele kinderen het inmiddels tot aan de
universiteit schoppen. En het zijn deze goed opgeleide kinderen die op hun beurt
weer een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.
Eveneens goede resultaten behaalt de Stichting Caring Unites uit Laren, die zich
inzet voor goed onderwijs in Nepal. Reden om ook dit jaar drie vrouwelijke
studenten goede huisvesting te bieden in een beschermde omgeving, een
belangrijke voorwaarde voor jonge vrouwen in Nepal om door te kunnen leren.
Als laatste willen we de Stichting Child Welfare Organization Nepal blijven
steunen. Van deze stichting is Nelleke Alders uit Blaricum voorzitter. Zij en haar
collega’s zetten zich al vele jaren belangeloos in voor kansarme inwoners van Nepal,
variërend van sanitair tot onderwijs en van voorlichting tot irrigatie. Onze steun biedt
twee kansarme kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan. En zodoende te
investeren in een toekomst zonder armoede.
Onder het motto Investeren in Leren vragen wij van de vrouwen en kinderen die wij
steunen een duidelijk offer. En wij kiezen de projecten zoals ieder jaar zorgvuldig uit,
waarbij we er ook op toezien dat het geld goed besteed wordt en dat de
begunstigden hard werken voor het beste resultaat. De stichtingen worden geleid
door mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten, met als
enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een goede,
inspirerende toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële
investering. Helpt u ons hen te helpen?
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