‘VOOR DE KINDEREN VAN KISUMU VAN DE KINDEREN EN
HUN OUDERS VAN DE ZONNESTEEN’
Bovenstaande tekst stond vermeld op een grote plaat die ons op school werd overhandigd tijdens de
maandafsluiting van januari. Deze stelde een symbolische cheque voor die door twee stoere knapen
van groep 4 trots omhoog gehouden werd.
We waren blij verrast met het mooie bedrag dat tijdens de kerstviering door de leerlingen en hun
ouders bijeengebracht werd. Hiermee kunnen maar liefst drie kinderen uit de sloppenwijken van
Kisumu de kans krijgen een jaar lang naar school te gaan. En dat is wat Keniaanse kinderen heel
graag willen, naar school gaan en een heleboel leren om later en betaalde baan te kunnen krijgen.
De Pandipieri projecten hebben in de arme wijken rondom de stad Kisumu schooltjes opgericht. Daar
kunnen kinderen kleuter- en basisschool onderwijs krijgen en zo mogelijk later een vervolgopleiding
gaan doen op de huishoudschool, de timmer- of metselopleiding of kunstschool. Daarna kunnen ze
met een diploma op zak gemakkelijk een baan krijgen, bijvoorbeeld in een restaurant, een naaiatelier,
een kapsalon of als huishoudelijke hulp in gezinnen. Met een diploma metselen of timmeren zijn er
genoeg banen in de bouw te vinden. Vele oud-leerlingen hebben hun eigen kraam op de markt en
verkopen daar hun zelfgemaakte producten. Bij bezoeken die leden van onze werkgroep aan Kisumu
brachten zijn de resultaten van onze steun uit Bergeijk met eigen ogen gezien. Met trots en plezier
toonden oud-leerlingen van de Pandipieri scholen ons wat ze bereikt hadden. Dit stimuleert onze
werkgroep weer om door te gaan met onze steun uit Bergeijk, wetende dat nog veel kinderen in
Kisumu een opleiding zouden willen volgen maar hun ouders dat niet kunnen betalen.
Heel fijn dus dat leerlingen en hun ouders en leerkrachten van De Zonnesteen ons hierbij al heel wat
jaren helpen.
Tijdens onze maandelijkse vergadering van de werkgroep is de enveloppe met inhoud overhandigd
aan de penningmeester die zal zorgen dat het op de juiste plaats komt. Dit gebeurde onder luid
applaus, bedoeld voor de leerlingen van de Zonnesteen, hun ouders en leerkrachten.
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