Tearfund zondag
staat dit jaar in het teken van
Recht op onderwijs

In België geldt de leerplicht.
In onze Belgische grondwet
staat dat elk kind recht heeft op
onderwijs. Om dit te garanderen,
is er de leerplicht. In veel ontwikkelingslanden, vooral ook in
Afrika, is basisonderwijs echter
nog lang geen realiteit.
Volgens een rapport van de
Verenigde Naties hebben nog
steeds 58 miljoen kinderen
wereldwijd geen toegang tot
onderwijs. Slechts 50% van alle
vluchtelingenkinderen gaat naar
school. 278 miljoen kinderen
hebben moeite met lezen en
schrijven, ondanks onderwijs.
De kwaliteit van het onderwijs
moet daarom beter worden.
Investeren in onderwijs is de
beste investering die we kunnen
doen voor de kinderen. Op die
manier geven wij hen kansen
op een hoopvolle toekomst.
Het is belangrijk om dit te blijven
onderlijnen. Onderwijs is niet
enkel de sleutel voor de
ontwikkeling van het kind,
maar ook van de samenleving.
Tearfund heeft gelukkig al veel
bereikt op het gebied van
onderwijs:

• In de voorbije jaren konden
wij dankzij de hulp van velen
een tiental nieuwe scholen bouwen in Afrika en in Indonesië.
• We konden dankzij uw steun
honderden
kinderen
naar
school sturen in Bangladesh,
Brazilië, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo,
India, Indonesië en Oeganda en
we ondersteunden de training
van leraren en leraressen.
Voor onze komende Tearfundzondag (eerste zondag van
mei) willen wij uw aandacht
vragen voor een van onze
projecten rond onderwijs. Het
gaat om ons Jubileumproject
40/40, waarbij wij tijdens dit
jubileumjaar ernaar streven om
40 kinderen bij te staan om
hun schoolopleiding te kunnen
verder zetten. Op de volgende
pagina leest u daar meer over.
Mogen wij onze ondersteunende
kerken vragen of zij ter gelegenTearfund-zondag
heid
van
aandacht willen geven aan
ons project, door een oproep te
doen voor steun en/of door een
collecte te houden tijdens de
dienst op zondag.
Uw steun betekent een hart onder
de riem voor deze kinderen in
Oeganda.
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Jubileumproject
40 Oegandese kinderen naar de middelbare school
helpen, dat is het doel van ons jubileumproject.
Op onze website kunt u reeds enkele verhalen
lezen van scholieren die extra steun nodig hebben.

Middelbare scholieren

In Oeganda is in februari het nieuwe schooljaar
begonnen. Omdat de kosten stijgen en de scholen
steeds hoger inschrijfgeld vragen, is het moeilijk
om nog betaalbare scholen te vinden.
En net zoals bij ons betekent een nieuw schooljaar
ook extra kosten. Zeker als je voor het eerst naar
de middelbare school gaat en daar intern moet
verblijven. Behalve het inschrijvingsgeld, moeten
de kinderen in Oeganda ook zelf zorgen voor
verschillende schoolmaterialen en eenmalig ook
heel wat persoonlijke spullen om op het internaat
te kunnen verblijven: een matras, beddengoed,
schoenen, opbergbox, schooluniform, zeep, enz.
Voor de gezinnen in het arme Orisai is dat allemaal
onbetaalbaar.

Deze leerlingen maken deel uit van de groep van 40.
De helft van de 40 kinderen die we in dit jubileumjaar helpen, zijn de kinderen van Grace Junior
School die in november de nationale eindexamens van de lagere school hebben afgelegd.
Hun harde werken is beloond en ze zijn allemaal heel goed geslaagd. We willen hen helpen om
een goede start te kunnen maken op de middelbare school. Heel wat ouders hebben zich al in de
schulden gestoken. Daarom willlen wij voor deze eenmalige extra kosten uw hulp vragen.
Uw gift op rekening BE41-4359-1900-0110 met vermelding “jubileumproject 40/40” kan deze kinderen voorzien van deze noodzakelijke spullen.
Alvast hartelijk dank!
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