




 

 

 

‘Het gaat helemaal goed komen met mij!’ 
 

Een van de positieve voorbeelden is Raphael. Omdat hij de oudste is van acht 

kinderen in een arm gezin konden zijn ouders een vervolgopleiding niet betalen; het 

lukt ze al nauwelijks om het schoolgeld van de kleintjes op te brengen. Raphael is 

nu 24 en deed niet veel meer dan een beetje rondhangen. Hij is ontzettend blij 

met de kans die hij kreeg om een vakopleiding tot timmerman en meubelmaker te 

volgen.  

 

De training werd gegeven in samenwerking met lokale vakmensen. Raphael leerde 

zowel het nodige vakmanschap als ook wat er nodig is om een onderneming te 

starten. Inmiddels maakt hij meubels, kozijnen, deuren en daken. Hij verdient zijn 

eigen geld en betaalt voor twee van zijn broers het schoolgeld. Hij straalt! “Het 

enige dat ik nodig heb, is een stuk hout. Het gaat helemaal goed komen met 

me!”  



Afgelopen jaar werd er ingezet op het betrekken van 

kinderen met een beperking. Alafine (4 jaar) profi-

teerde daarvan. Ze draait nu mee op een van de peu-

ter-/ en kleuterscholen. Daardoor heeft ze zelfs een 

beetje leren praten. Spelen met de poppen is wat ze 

het allerleukst 



Een voorbeeld uit de praktijk:  

lobbyen, hoe doe je dat? 
 

De Mfundi-basisschool in Zilakoma had dit jaar 465 leerlingen in acht klas-

sen. Dat is niet zo heel gek. Maar dat wordt anders als je hoort hoeveel leer-

krachten deze school had: vier. Dat betekent dat elke leerkracht 116 leer-

lingen had. Over grote klassen gesproken… Nou is de standaard in Malawi een 

verhouding van 1 op 60, ook ongekend naar Nederlandse begrippen, maar in 

Mfundi zou dat al een enorme verbetering betekenen.  

 

De projectstaf heeft de leerkrachten en de dorpsleiders getraind en begeleid 

om de verantwoordelijke autoriteiten te benaderen. Dat pakten ze energiek en 

vol vertrouwen op. De ambtenaren werden uitgenodigd op school om de situa-

tie ter plekke te bekijken en te bespreken. Uiteindelijk werden twee extra 

leerkrachten aan de school toegewezen. Een enorme vooruitgang, een leer-

kracht op 74 leerlingen.   

De dorpelingen droegen ook hun steentje bij, letterlijk, door een huis te bou-

wen voor de nieuwe leerkrachten.  

 

Bijeenkomst van vertegenwoordigers 

van school en dorp met de District 

Education Manager 

Dit zegt leerling Peter: 

Het is nu gemakkelijker om me te con-

centreren. Eerst waren de leerkrachten 

allerlei verschillende lessen en niveaus 

door elkaar aan het geven. Meestal zat 

ik gewoon het boek over te schrijven. 

Maar nu krijgen we les. Echt fijn! 

Dit zegt leerkracht Munyenyembe: 

Ik was echt oververmoeid en had veel 

last van hoofdpijn. Met ons vieren werk-

ten we zó hard! Nu gaat het veel beter 

en kan ik me op één klas concentreren in 

plaats van meerdere klassen tegelijk les 

te geven. 


