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ALGEMENE INFO & NIEUWS
Sinds het begin van het schooljaar staat Shadreck Padoko niet meer alleen voor de dagelijkse opvolging van de activiteiten
op GenCoo Malawi. Hij wordt momenteel bijgestaan door een heel capabele lokale chief, Chief Machilika. Hij is een zeer
gepassioneerde chief die in zijn eigen dorp ook zelf al een kleuterklasje is begonnen. Zulke lokale initiatieven appreciëren
we enorm en willen we ook verder mee opvolgen en ondersteunen. Chief Machilika is een enorme meerwaarde binnen
onze werking. Dankzij hem ontstaan er ook nieuwe initiatieven. Zo werd afgelopen week een sportdag gehouden voor de
kinderen, leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij GenCoo. Zij namen het in verschillende disciplines op tegen
kinderen en ouders uit de dorpjes. Deze sportdag was een succes en wordt zelfs al gesproken om dit eenmaal per
trimester te laten doorgaan!
We hopen ons team - nog verder te versterken en uit te bouwen.

SCHOOL
We hebben een belangrijk jaar achter de rug. Dankzij de komst van de Edukado studenten afgelopen zomer heeft het
project een serieuze boost gekregen. Dankzij de nieuwe schoolgebouwen, kregen de lokale bewoners meer vertrouwen
dat de GenCoo school kan uitgroeien tot een echte kwaliteitsvolle school.
AANTAL LEERLINGEN - Aan het begin van dit schooljaar mochten we 300 (!) studenten op onze school ontvangen! De
schoolcampagnes in de dorpjes hadden goed werk geleverd. Bovendien was dit aantal ook zo hoog, omdat de omliggende
overheidsscholen aan het staken waren, waardoor ouders hun kinderen naar de GenCoo school stuurden.
Nu, drie maanden verder, hebben we een 230 kinderen ongeveer die dagelijks op GenCoo naar school gaan.
De afname van het aantal kinderen is tweeledig. Enerzijds hebben de omliggende scholen opnieuw hun lessen hervat,
waardoor de leerlingen die daar vandaan kwamen daar opnieuw naartoe trokken. Anderzijds konden een deel ouders de
maandelijkse schoolbijdrage van +-1 euro niet betalen.
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Een overzichtstabel van de school (27/10/2016)
Klas
Kleuter
Standard 1
Standard 2
Standard 3
Standard 4
Standard 5
Total

Meisjes
35
14
28
20
10
6
113

Jongens
30
26
20
14
12
6
108

Totaal
65
40
48
34
22
12
221

MAALTIJD OP SCHOOL - De kinderen krijgen elke dag ook pap op school. Door de toename van deze kinderen hebben we
momenteel moeilijkheden om deze maaltijd te blijven voorzien. Het is het tweede jaar op rij dat de maisoogst (omwille van
de klimaatverandering) grotendeels mislukt is. GenCoo heeft zelf nog een voorraad van mais, maar deze slinkt veel sneller
dan ingecalculeerd was. We hadden namelijk nooit gedacht dat er zoveel kinderen naar school zouden gaan. Elke week
hebben we 5 zakken mais nodig om de kinderen van eten te kunnen voorzien. De maiszakken stijgen omwille van de
schaarste van het goed ook sterk in prijs. Bovendien kwamen we er ook op uit dat omwille van de hoge prijs van mais een
aantal medewerkers mais durfden te stelen.
LOKALEN - De nieuwe gebouwen die gebouwd werden door Edukadostudenten worden volop in gebruik genomen. De eerste
blok is helemaal afgewerkt door de Edukadostudenten. De tweede blok (twee klaslokalen) moeten nog verder afgewerkt
worden. GenCoo heeft op dit moment onvoldoende geld om de klaslokalen volledig af te werken zoals het eerste
schoolgebouw. Wat is er wel reeds gebeurd:
 Er is een cementen vloer gelegd in beide klaslokalen
 Er zijn schoolborden bevestigd in elk klaslokaal
 De binnenkant van de lokalen werd geverfd.
Wat er nog moet gebeuren is het verven van de ramen en muren aan de buitenkant van de lokalen. Dit wordt gedaan
eenmaal er nieuw geld is om deze werken uit te voeren.
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BOERDERIJ
Varkens – Eind augustus zijn er een aantal biggetjes geboren op GenCoo. Ze waren echter te zwak om te overleven.
Bovendien zijn de nachten op GenCoo heel winderig (volgens Shadreck ook het gevolg van klimaatverandering). Daardoor
zijn ook een aantal biggetjes overleden. Nadien is er ook een ziekte uitgebroken bij een aantal grote varkens, waardoor
de boerderij niet meer functioneel was.
Op dit moment hebben we drie mannelijke varkens. Deze maand zullen we 7 vrouwelijke varkens kopen. Vanaf begin mei
zullen we dan opnieuw in de mogelijkheid zijn om biggetjes van twee maand oud te verkopen.
Kwartels – We hebben een groot deel nieuwe kwartels op GenCoo. We hebben bij een bedrijf 80 eieren laten uitbroeden.
De eerste drie weken verblijven de kwartels in de stad en worden nadien naar GenCoo gebracht. We dachten dat dit een
succesverhaal ging zijn, maar door externe omstandigheden (gemiddeld maar twee uur per dag stroom) kunnen de
warmtelampen niet voldoende branden om de kwartels warm te houden. Daardoor is er reeds een deel gestorven. We
hopen 65% van de kwartels te kunnen behouden.
Lokale kippen – Op dit moment hebben we ongeveer 100 kippen op GenCoo.

VOLGENDE ACTIES
Op dit moment zijn er geen nieuwe acties gepland. We willen de school verder uitbouwen en voorzien van voldoende
educatief materiaal. In de volgende jaren willen we op zoek gaan naar manieren om het curriculum te versterken. We
willen enerzijds zorgen dat de leerkrachten voldoende training hebben om zichzelf te verbeteren in hun skills. Verder
willen we ook meer aandacht hebben voor de lokale tradities. We merken dat de Chewa dorpen weinig kinderen naar
school sturen. Michèle gaat volgende maand naar GenCoo Malawi om een kleinschalig onderzoekje te doen naar hun
verwachtingen van een school. Eventueel kan er een buitenschools traject uitgedacht worden voor zij die niet het klassieke
(Westers geïnspireerde) onderwijssysteem willen volgen. Wordt vervolgd.
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NOORDWERKING
In Vlaanderen zitten we ook niet stil! Binnen de themadag ‘Gelukkig 2030’ hebben we een workshop uitgedacht om met
kinderen na te denken over duurzame ontwikkeling. In onze workshop in het bijzonder denken we met Mechelse scholieren
na over de GenCoo Droomschool. Hoe ziet die school volgens kinderen van 9 jaar eruit? Wij zijn alvast héél benieuwd!
Bovendien doen wij weer mee aan Music for Life! Degenen die graag voor GenCoo een activiteit willen organiseren om
onze werking te steunen, kunnen hun actie registeren via https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen
Als je “Generation Cooperation” intypt, kan je jouw actie registeren! Het geld dat via deze acties wordt verzameld krijgen
wij nadien doorgestort via de Koning Boudewijnstichting die de gelden van de Warmste week verzamelt.
Wie een vrije bijdrage wilt storten, hoe klein ook, kan dit ook rechtstreeks storten op ons rekeningnummer: IBAN : BE88
0682 4879 6741 BIC : CKCCBEBB

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