Hoe kunt u helpen?

U kunt een financiele bijdrage storten op het
rekeningnummer BE38 4263 1856 7172 van
School Aid. Giften vanaf 40 euro komen in
aanmerking voor belastingvermindering.
Als u een meer persoonlijke aanpak wenst, kunt
u ons vragen een student te sponsoren door de
jaren heen. U ontvangt alle financiële
informatie, schoolresultaten en briefwisseling
van die student.
U kunt ons ook in contact brengen met een
school of een vereniging die ons initiatief wil
steunen. Wij komen graag een uiteenzetting
over School Aid geven, met allerlei visueel
materiaal dat toont hoe wij werken.
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De VZW School Aid heeft als doel kinderen
in Oeganda en Kenia, die hun ouders
verloren door AIDS, naar school te laten
gaan.
We houden het kleinschalig, en kiezen
voor een goede, individuele begeleiding
voor elke student, een nauwgezette
financiële opvolging en een minimum aan
administratieve kosten.

AVSI (Nairobi, Kenia)

Josephine (Masaka, Oeganda)

sociale werkers en brieven en foto’s van de kinderen zelf

schoolresultaten en brieven van de kinderen door.

volgen wij de evolutie van elk kind, van verlegen kleintjes

Daarnaast begeleidt zij ook kinderen voor wie de VZW

tot zelfverzekerde tieners. Heel wat jongeren

het schoolgeld betaalt. De oudste behaalde haar diploma

beëindigden hun onderwijs en begonnen hun

verpleegkunde. Twee anderen volgen nu middelbaar

zelfstandige leven. Hun laatste brief aan ons is altijd vol

onderwijs.

Via de organisatie AVSI sponsort School Aid 25 kinderen
in de sloppenwijk Kibera in Nairobi. Via verslagen van de

hoop en vertrouwen.
De kinderen voor wie School Aid de studies betaalt,
worden ter plaatse gevolgd door contactpersonen die
hen aansporen om hun schoolcyclus af te maken.
Het project startte in 1999 als een privé-initiatief met
twee contactpersonen en vijf kinderen in Kenia. In 2001
richtten we de VZW School Aid op. Nu sponsoren we
ongeveer 45 studenten in Kenia en Oeganda, begeleid
door vier contactpersonen die we persoonlijk kennen en
één organisatie.
School Aid financiert de volledige studiecyclus.
Contactpersoon en student bepalen samen welke
studierichting zij willen volgen. Wij merken dat de steun
de kinderen in die mate motiveert, dat hun resultaten
boven het gemiddelde liggen. Velen van hen studeren nu
aan de universiteit.

Patricia (Nairobi, Kenia)

Met de kinderen van Patricia is dit project begonnen.
Patricia heeft AIDS en haar echtgenoot is eraan
gestorven. Zij heeft 2 kinderen en nam kinderen in huis
van vrienden die aan AIDS gestorven zijn. Vier van hen
beëindigden hun studies. Nu begeleidt Patricia nog 3
kinderen in het project.

St Anthony Buggya (Masaka, Oeganda)

St. Anthony Buggya is een actieve basisschool in een

Josephine coördineert onze activiteiten in Oeganda: ze
regelt de financiën, en stuurt betaalbewijzen,

Vivienne (Nkozi, Oeganda)

Vivienne volgt drie kinderen in de Balamory Junior
School, een prachtige basisschool die zij hielp oprichten.

dorpje niet ver van Masaka in Oeganda. Dit is de streek

Het schoolgeld is er erg laag, maar families die dit lage

waar HIV/AIDS voor het eerst herkend werd. Sinds 2004

bedrag niet kunnen betalen stelt Vivienne aan School Aid

betaalt School Aid het schoolgeld voor 15 AIDS-wezen

voor.

die gevolgd worden door de directrice. Na de basisschool
volgen zij secundair onderwijs in de Notre Dame High
School in Masaka. Nu zijn de meesten van hen in het
hoger onderwijs.

