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ALGEMENE INFO & NIEUWS: EDUKADO STUDENTEN OP BEZOEK
Afgelopen twee weken gingen we naar GenCoo Malawi voor onze jaarlijke meetings ter plaatse.
Dit bezoek was verschillend van de vorige jaren. Terwijl we normaal de enige “Azungu people” (blanken) in de
omgeving zijn, waren er nu een tiental Vlaamse studenten van Edukado Vzw die afreisden naar ons project om
een schoolgebouw te construeren.
Wat een gebouw met drie klaslokalen moest worden, werden uiteindelijk twee gebouwen van telkens twee
klaslokalen! Doordat de varkens goed hadden opgebracht, kon door GenCoo Malawi een extra klaslokaal
gefinancierd worden!
De klassen krijgen al behoorlijk vorm. De
studenten houden een blog bij tijdens hun
verblijf. Jullie kunnen hun avonturen volgen via
volgende link:
http://edukado2016.blogspot.be/2016/07/day19-20-pokerface-een.html
Over een maand zullen de nieuwe lokalen klaar
zijn om in september veel (nieuwe) studenten te
verwelkomen voor een nieuw en leerrijk
schooljaar!

SCHOOL
De school werd twee weken geleden afgesloten met een feestelijke ceremonie. Ouders, kinderen en een aantal
chiefs woonden de afsluiting van het schooljaar bij. Kinderen voerden activiteiten op om hun ouders te tonen
wat ze gedurende het schooljaar hadden geleerd. Kinderen noemden lichaamsdelen op, een aantal kinderen
deden rekenoefeningen voor, andere kinderen zongen liedjes en deden dansjes. Aan het einde werden de
kinderen die slaagden voor het schooljaar afgeroepen. Zij kregen van hun ouders snoepgoed en een drankje ter
beloning.
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Het nieuwe schooljaar zal 5 september van start gaan. De kinderen zullen komend jaar goedkoper naar school
kunnen gaan. Het volgen van de kleuterschool zal voortaan 300 ipv 500 Kwacha per maand bedragen (0.5 euro
ongeveer). Het volgen van lager onderwijs kon van 1000 naar 700 Kwacha per maand (bijna een euro)
gebracht worden. We hopen met deze wijziging nog meer ouders te motiveren om hun kinderen naar school te
sturen.
Als de klaslokalen klaar zijn, is het de uitdaging om met weinig geld een zo kwalitatief mogelijke school uit te
bouwen. Tijdens onze reis naar Malawi deden we gesprekken met het schoolcomité, evenals de leerkrachten
van de school. Op deze manier kregen we inzicht in de behoeften van de school. Een gebrek aan degelijk
schoolmateriaal was de grootste bezorgdheid van de leerkrachten. Samen hebben we een materialenlijst
opgesteld. Allerhande materialen moeten aangekocht/gemaakt worden, zoals boekenkasten, schoolborden,
schoolboeken, pennen, schriften, tekenmateriaal, enz.

BOERDERIJ
De boerderij bestaat uit kwartels en een varkensboerderij.
Met de varkensboerderij loopt alles vlotjes. Door contacten met een lokale NGO kunnen we jonge varkentjes
aan een goede prijs verkopen, wat heel wat centjes in het GenCoolaatje brengt. Helaas werkt deze NGO zonder
contracten, wat de duurzaamheid van de overeenkomst kwetsbaar maakt. Er zijn ook ideeën om samen te
werken met een varkensvleesverwerkend bedrijf. Dit zou een mogelijkse nieuwe samenwerking kunnen
betekenen die de duurzaamheid en zelfredzaamheid van GenCoo kan garanderen.
Er werden een aantal maanden geleden 240 kwartels aangekocht. Door diefstal en de koude winter, blijven er
nu een 190 kwartels over. Ze zijn sinds kort goed begonnen met eieren leggen. Toch is het aantal kwartels
onvoldoende om op dit moment winst te boeken. We zoeken uit hoe we via kwartels inkomsten kunnen
genereren.

VOLGENDE ACTIES
Het komende jaar staan twee acties centraal: het voorzien van de school van degelijk materiaal en degelijke
leerkrachten én het uitbouwen van de kwartel- en varkensboerderij. Er worden geen nieuwe projecten gestart.
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NOORDWERKING
De nieuwe schoollokalen moeten van degelijk schoolmateriaal worden voorzien. We willen graag dat deze
materialen ingebed zijn in de lokale cultuur. Daarom hebben we weinig aan Westerse schoolmaterialen. Omdat
GenCoo Malawi wellicht nog niet alle kosten op zich kan nemen, zijn we op zoek naar sponsors die ons kunnen
helpen degelijk schoolmateriaal te kunnen kopen ter plaatse. Daarvoor hebben we centjes nodig. Het aankopen
van materiaal ter plaatse bevordert de lokale economie en bespaart transportkosten van/en (onbruikbaar)
materiaal uit het Noorden.
Alle bijdragen, hoe klein ook, kunnen gestort worden via het volgend rekeningnummer: IBAN : BE88 0682 4879
6741 BIC : CKCCBEBB

Alvast bedankt!
Het GenCoo team
Michèle, Shadreck, Bram & Ilse
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