RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL
A representative of the community said: “the desks will help learners to maintain hygiene,
because they will no longer be sitting on the floor. Further to that they will practice good
handwriting because they will be sitting comfortably at the desks”.
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RAPPORTAGE

Doel: de kwaliteit van het basisonderwijs verhogen, ervoor zorgen dat meer kinderen naar school kunnen en
deze met goed resultaat afmaken. In Kantheska is de situatie verbeterd door de bouw van twee nieuw
klaslokalen met een kantoor in het midden.

Voortgang

Inleiding
Deze zomer bouwde de bevolking van Kantheska
samen met de lokale aannemer en de World
Servants groep twee klaslokalen (zie foto) en
latrines met een verschoningsruimte voor de
oudere meisjes.

De nieuwe klaslokalen en de latrines zijn
inmiddels in gebruik genomen. Naast leerkrachten en onderwijsmateriaal is schoolmeubilair van groot belang. Als er geen banken
zijn, moeten de kinderen op de grond zitten (zie
foto) wat het leren niet ten goede komt.

De opwinding op de school was groot toen een
vrachtwagen op 22 maart de bestelde schoolbanken kwam bezorgen. Na het uitladen is het
meubilair over de twee lokalen verdeeld. Op
de voorkant staat een foto waar de kinderen
netjes in de bankjes zijn gaan zitten.
De vertegenwoordigers van de gemeenschap
benadrukten hoe blij ze zijn met het nieuwe
meubilair en de schoolborden. Tot nu toe had
de school geen enkele bank voor de kinderen
om op te zitten.

De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot
Verschil’ voorstel is te vinden op:
www.worldservants.nl/wildeganzen/ma118

Uitvoering
Het bedrag is gebruikt voor het aankopen van
40 schoolbanken. De opdracht om ze te maken, is
aan een lokale meubelmaker gegeven. Op de
foto hiernaast zijn ze bijna klaar. Na het verven
kunnen ze afgeleverd worden.

Meer informatie over dit project (MA118) en
nog te ontvangen updates is te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief
Hier staan ook twee korte filmpjes die bij de
overdracht van het meubilair gemaakt zijn.

Vervolg & verantwoording
De bijdrage van Wilde Ganzen groot € 1.000 is
aan de aanschaf van 40 schoolbanken besteed
en is verantwoord op pagina 84 van het
jaarverslag 2018. Dit is in te zien op de
website van World Servants.
https://www.worldservants.nl/jaarverslag

