
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL 
 

Emilio Aguilar, coördinator Maquita voor de provincies El Oro en Guayas: “naast dat er 
een ruimte komt waar Elisabeth onderwijs kan geven, krijgen de vrouwen ook een eigen 

plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten”.   
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RAPPORTAGE 

Doel: analfabete jongeren en volwassenen leren lezen, schrijven en rekenen. Vooral voor vrouwen is dit van 

groot belang omdat ze achtergesteld worden. Dit initiatief sluit goed aan bij de activiteiten van Maquita die 
door onderwijs, toerusting en training en het verdienen van een eigen inkomen hierin verandering brengen.   

 
Inleiding 

Veel mensen op het platteland, met name 
vrouwen, hebben weinig of geen onderwijs 
gehad. Daarnaast is de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen nog steeds groot. 
Onderwijs en een eigen inkomen verdienen, 
helpt vrouwen om hierin verandering te 
brengen. Partner Maquita geeft in de 
begeleiding van de coöperaties hier veel 
aandacht aan. Mede daarom ondersteunen ze  
Elisabeth Mariscal, een lokale onderwijzeres, 
die aan leden van landbouwcoöperaties zoals  
La Unión (foto) en San Antonio lesgeeft. Zo’n 
80 mensen maken gebruik van dit Nationale 
alfabetiseringsprogramma, genaamd ABC.  

 
De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot 
Verschil’ voorstel is te vinden op: 
www.worldservants.nl/wildeganzen/ec218 

Uitvoering  

Het schooltje van Elisabeth is nu nog een 
afdakje met wat stoelen en een schrijfbord.  

 

Echter, met de toegekende € 1.000,-- was het 
niet mogelijk om een nieuw lokaal te bouwen 
dat aan de eisen voldoet. In overleg met de 
gemeenschap San Antonio en de coöperaties 
is er een oplossing gevonden. Samen bouwden 
zij een multifunctionele ruimte die voor 
ontmoeting, training en onderwijs gebruikt 
kan worden – zie foto hieronder.       

 
Voortgang 
Inmiddels is de ruimte in ruwbouw gereed en 
is men begonnen met de afwerking. Elisabeth 
en haar leerlingen zijn erg blij met deze ruimte 
waardoor ze kunnen blijven deelnemen aan 
het ABC-programma. Een ander mooi 
resultaat is dat de vrouwen straks een 
ontmoetingsplek hebben.    

 
Meer informatie over dit project (EC218) en 
nog te ontvangen updates is te vinden op:   
www.worldservants.nl/ec218 
 

Vervolg & verantwoording 

De bijdrage van Wilde Ganzen groot € 1.000 is  
besteed aan de bouw van deze multi-
functionele ruimte en is verantwoord op 
pagina 88 van het jaarverslag 2018. Dit is in te 
zien op de website van World Servants. 
www.worldservants.nl/jaarverslag  
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