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Project Afrika
Van maandag 20 maart t/m donderdag 30 maart gaan we door de hele school
werken aan het project: “Afrika”. Aan dit project hebben we een goed doel
gekoppeld, waarover Liesbeth Weinans jullie hieronder wil informeren:
Vorig jaar heb ik een reis gemaakt naar Afrika. Zo ben ik in contact gekomen met
de school :”Victory Street Childeren School” van Hilton Achilla in Oeganda.
Hilton is jaren geleden begonnen met de opvang van kinderen uit zijn
geboortedorp, die verder niemand meer hadden die naar ze omkeek.
Hij gaf ze eten en een slaapplek.
Toen bleek dat de groep alsmaar groter werd en de kinderen langer bij hem bleven, startte Hilton een
schoolproject.
Naast de opvang van nu 56 weeskinderen, gaan er ook 150 tot 200 kinderen uit de buurt ook naar deze
school.
Deze buurtkinderen betalen schoolgeld en dat is wat de school
draaiende houd. Hiervan worden de juffen en meesters en de huur van
de school betaald.
Er is een kleine groep mensen die geld geven aan het project, de
donateurs. Dit geld wordt gebruikt voor de basisbehoeften van de
weeskinderen: eten, een veilige slaapplek en kleding.
Nu de kinderen ouder worden en velen tot het eindexamen van de
basisschool met succes afronden, is er de uitdaging om die kinderen
op een middelbare school te krijgen.
Het schoolgeld voor 1 kind is ongeveer 650 euro per jaar.
In 2016 zijn vier kinderen toegelaten tot de middelbare school.
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Er zijn nog maar weinig donateurs. Er wordt aan gewerkt om dit aantal structureel uit te breiden. Daarom
is het zo fantastisch dat de leerlingen van de Reinbôge zich inzetten voor de leerlingen van ‘Victory Street’
in Oeganda.
We hopen met het ‘AFRIKA’ project zo veel mogelijk op te halen voor de kinderen en de school. De
leerlingen gaan mooie dingen maken die ze zullen verkopen op de feestelijke afsluiting van het project op
30 maart. We proberen de opbrengst, die 100 procent ten goede komt aan de school en de kinderen in
Oeganda, nog wat vergroten door een klein bedrag voor de entree te vragen, alsook voor hapjes en
drankjes te vragen. Daarom zou het fijn zijn als de kinderen van ‘de Reinbôge’ zoveel mogelijk (groot)
ouders, familieleden, kennissen en dorpsgenoten uitnodigen om op 30 maart naar onze markt te komen.
We hopen een mooi bedrag in te zamelen voor Hilton, de school en de weeskinderen.
Liesbeth Weinans

Onze vraag:
Misschien hebben jullie thuis nog leuke voorwerpen, posters of andere Afrikaanse spulletjes, dan zouden
we die heel graag gebruiken bij onze lessen of om de school mee aan te kleden.
Nodig Familie, vrienden en belangstellenden uit voor onze Feestelijke afsluiting van ons project en geniet
van alle werkjes, activiteiten en hapjes en drankjes!

Donderdag 30 maart 13.00 uur
Feestelijke afsluiting




Hebben jullie Afrikaanse spullen
thuis die we op school mogen
gebruiken?
Nodig (groot) ouder, familie,
kennissen of iedereen die
belangrijk is voor uw kind uit!
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