Ik ga naar school...in Malawi!

Mijn motivatie.
Ik ben Tine Bosman. Ik werk als leerkracht van groep 3 met veel plezier op CBS 'De Akker' in
Gramsbergen. In mijn dagelijks werk met kinderen ervaar ik de gretigheid waarmee ze willen
leren. Het recht op onderwijs, dat hier zo vanzelfsprekend is, is voor kinderen in heel veel
landen van levensbelang voor een betere toekomst. Ik wil heel graag zien hoe
onderwijskrachten in landen, waar naar school gaan niet vanzelfsprekend is, kinderen de
vaardigheden en kennis bijbrengen die ze kansen biedt op een betere toekomst. Ik denk dat
ik een betere leerkracht wordt als ik zie dat collega's met minimale voorzieningen er in
slagen iets te betekenen voor de toekomst van hun leerlingen. Ik hoop iets van deze mensen
te kunnen leren en mijn kennis, vaardigheden en ervaring met ze te kunnen delen. Ik mag dit
gaan ervaren in Malawi en ik ben heel blij dat Edukans me deze kans biedt, want van 30 april
- 15 mei 2016 ga ik als werelddocent naar dit Afrikaanse land.
Over Malawi.
Malawi wordt ook wel "The warm heart of Africa" genoemd. Het land telt 16 miljoen
inwoners. 65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Malawi behoort tot de 10
armste landen van de wereld. Ruim 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. De
levensverwachting van een inwoner uit Malawi is slechts 43 jaar.
Het onderwijs in Malawi.
Het basisonderwijs in Malawi is sinds 1994 gratis. Slechts de helft van de kinderen maakt de
basisschool af. Uitval komt doordat de overige kosten te hoog zijn (schooluniform, boeken
etc), ziekte en er is een hoge uitval onder meisjes, die te vroeg zwanger raken. De lokalen
zijn vaak klein, er is weinig schoolmeubilair en de verhouding leerlingen per leerkracht is
gemiddeld 79 leerlingen op 1 leerkracht. Kinderen in Malawi moeten iets leren waar zij wat
aan hebben. Ze krijgen niet alleen les in rekenen, lezen en schrijven. Ze leren voor zichzelf te
zorgen en voor hun rechten op te komen. Ze leren wat gezond en ongezond is, wat hygiëne
betekent en hoe je ziektes zoals diarree, malaria en hiv/aids kunt voorkomen. Overvolle
klassen, ongeschoolde leraren en tekort aan lesmateriaal maken dat veel kinderen afhaken.
Edukans zet zich daarom in voor goed en zinvol onderwijs. Door meer lesmateriaal,
opleidingen voor leraren en betrekken van ouders bij de school.

Mijn doel.
Naast het ervaringen uitwisselen met leerkrachten kan ik ook daadwerkelijk bijdragen aan
de materiele zaken die zo dringend nodig zijn in Malawi. Het geld dat wordt gesponsord
komt allemaal ten goede aan het onderwijs in Malawi. Mijn reis wordt betaald door ons
stichtingsbestuur Chrono, waar ik ze enorm erkentelijk voor ben; zelf neem ik een week
onbetaald verlof voor deze reis.

Stichting Jarola
Stichting Jarola heeft € 1000,- beschikbaar gesteld om via Edukans het prachtige doel van Tine te
steunen.

