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Onze kinderen in Kenia
Kenia en Oeganda zijn buurlanden, maar het onderwijs in tijden van corona is er erg verschillend.
Oeganda blijft sukkelen van de ene lockdown naar de andere, en veel kinderen zijn ontmoedigd. In
Kenia was 2020 ook een verloren jaar, maar sinds januari 2021 zijn alle scholen weer volop aan het
werk. Meer dan volop: het ministerie van onderwijs wil de verloren tijd inhalen, en dat doen ze door in
2021 en 2022 vier trimesters les te geven in plaats van drie. De vakanties zijn ingekort. Vanaf 2023
wordt de schoolkalender opnieuw normaal, met drie trimesters per jaar.
Tot nu toe getuigen de brieven uit Kenia van veel enthousiasme: niets dan ‘joepie, we mogen weer naar
school’. Misschien gaan de eindejaarsbrieven wel vermoeider klinken.
De kinderen opgevolgd door AVSI
Voor AVSI, de organisatie die in Kibera, een sloppenwijk van Nairobi, kansarme gezinnen begeleidt, was
de coronaperiode een hele klus. Hun hoofddoel is ervoor te zorgen dat kinderen naar school gaan.
Daarnaast hebben ze projecten die dat doel ondersteunen, door gezinnen te helpen een stabiel
inkomen te verwerven, snelle toegang tot gezondheidszorg, zelfhulpgroepen steunen, en zo.
Maar in 2020 was hun belangrijkste doel ervoor te zorgen dat alle
gezinnen voldoende eten hadden om te overleven. Sinds begin 2021
zijn ze druk in de weer om de scholen te helpen allerhande
problemen op te lossen. Toch hebben ze ondertussen ook onze
kinderen gevolgd: in augustus kregen we zoals elk jaar een verslagje
en foto van elk kind.
In een recente email deelde AVSI mee dat het ergste blijkbaar voorbij
is. De vaccinatiegraad in Kenia is nog laag, maar het goed toepassen
van regeltjes zoals mondmaskers dragen, handen wassen en afstand
houden, lijkt de epidemie binnen de perken te houden. Dat de
scholen konden open blijven ondanks schommelende infectiecijfers,
geeft iedereen moed.
Het meisje op de foto is Sarah. School Aid sponsort haar via AVSI
sinds 2014. Ze is altijd eerste van de klas, coördinator van
nevenactiviteiten zoals schaken, scouts, voetbal, gitaarlessen. Met 14
jaar zou ze nu het middelbaar moeten begonnen zijn, maar door
covid moest ze het 8ste jaar lager onderwijs opnieuw doen. Omdat ze
het zo goed doet, sturen wij haar als extraatje de Harry Potter
boeken. De foto toont dat ze het vierde boek echt leuk vindt.

Het grootste plezier van het AVSI project is en blijft de 25 kinderen via foto’s en brieven jaar na jaar te
zien opgroeien. Hieronder Gracious, wiens tekeningen en rekensommen we al eens doorstuurden.
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De kinderen opgevolgd door Patricia
“It is a bit complicated” schreef Patricia in haar laatste email. Dat was het ook.
Pauline had in juni haar eindexamens voor het certificaat ‘Sales &
Marketing’. Ze was niet geslaagd. In november mag ze opnieuw
proberen. Hopelijk lukt het deze keer. Ze was nooit een
sterstudente, maar het zou toch goed zijn deze studies af te werken.
Josephine Indra doorloopt zo’n programma van vier trimesters per
jaar. Sinds januari werkte ze al het tweede en derde trimester van
het eerste jaar middelbaar af, en het eerste trimester van het
tweede jaar. Nu doet ze het tweede trimester van het tweede jaar.
Dat loopt tot en met 23 december. En op 2 januari 2022 al, begint
het laatste trimester van het tweede jaar middelbaar. Normaal
gezien hebben ze grote vakantie tot begin februari.
Cyril, tenslotte, startte op 7 september ‘Bachelor of Education in
English & Literature’ in Pwani University. Op de foto staat hij voor
de poort van de universiteit. Had hij de foto enkele honderden
meter verder genomen, dan was dat op een strand aan de Indische
Oceaan.

In België: Trooper nieuws
Wie online inkopen doet via de Trooperpagina van School Aid, ging misschien al eens kijken hoeveel via
die weg al voor School Aid ingezameld werd. Wel, de teller staat op 586 Euro! Daarvan kwam al 356,84
Euro op de rekening van School Aid.
Voor wie Trooper nog niet kent: als je via de Trooperpagina van School Aid jouw winkel aanklikt, weet
die winkel dat je via Trooper School Aid wil steunen. Dan geven zij een percentje van hun opbrengst aan
School Aid, zonder dat je daar zelf iets extra voor betaalt.
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