RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL
Richard Msukwa, één van de onlangs aangestelde nieuwe leerkrachten in Endlhaleni
zegt: “I am very pleased with the new house I have now and I want to thank the World
Servants team for the good job they have done”.
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RAPPORTAGE

Doel: de kwaliteit van het basisonderwijs verhogen, ervoor zorgen dat meer kinderen de school afmaken door
het aantrekken van gekwalificeerde leerkrachten. In Endhlaleni is dit verbeterd door de bouw van twee
woningen. De renovatie van de bestaande woningen is een extra steun in de rug om dit te realiseren.

Voortgang

Inleiding
Eerst een degelijke woning, dan de leerkracht,
zo werkt dat in Malawi. In Endlhaleni beschikt
de school over twee eenvoudige woningen.
Het ene wordt bewoond door de hoofdmeester. De andere woning is zo slecht dat hij
niet gebruikt kan worden. Echter, de staat van
beide woningen was zo slecht, dat er nodig
nieuwe gebouwd moesten worden.
Gekwalificeerde leerkrachten worden door de
overheid aangesteld maar als er geen degelijke
woning is zijn ze vaak weer snel vertrokken.
Daarom staan er in de afgelegen dorpen
meestal vrijwilligers voor de klas die geen
opleiding hebben gehad en wat hun inkomen
betreft afhankelijk zijn van wat de ouders hen
betalen. Dit is niet bevorderlijk voor de
kwaliteit van het onderwijs.
Door ook de bestaande twee woningen te
renoveren kan er onderdak geboden worden
aan vier leerkrachten en hun gezinnen.

Tijdens het voortgangsbezoek dat is gebracht
op 23 januari jl. was men druk bezig met het
renoveren van de bestaande woningen. Het
dak van de slechtste woning is inmiddels
vervangen zoals te zien is op de foto. Er lag een
nieuwe vloer en de muren waren gestuct.

Richard Msukwa en zijn gezin (foto voorzijde)
en een nieuwe vrouwelijke leerkracht (foto
hieronder) hebben de twee nieuw gebouwde
woningen betrokken. Ook hun twee collega’s
kunnen binnenkort hun intrek nemen in hun
gerenoveerde woning.

De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot
verschil’ voorstel is te vinden op:
www.worldservants.nl/wildeganzen/ma417

Meer informatie over dit project (MA417) en
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief

Uitvoering

Vervolg & verantwoording

Het bedrag van € 1.000,-- is gebruikt om hout,
dakplaten, ramen, deuren en cement te kopen
voor de renovatie van de twee woningen.

De bijdrage van Wilde Ganzen is aan de
renovatie van deze twee woningen besteed en
is verantwoord op pagina 84 van het
jaarverslag 2017.

