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Kinderen krijgen betere toekomst mét onderwijs!
Iedereen is blij dat onze kinderen in Nederland weer naar school gaan. Helaas geldt dat niet voor de kinderen
in Oeganda. Erger nog: voor hen is er geen alternatief. De scholen hebben namelijk te weinig technische
middelen om onderwijs op afstand te bieden. Bovendien kunnen ouders het niet betalen. Zij moeten het
onderwijs anders organiseren. Om de lessen niet volledig stil te laten vallen, hebben zij onze steun hard nodig.
Dat kinderen leren voor een betere toekomst vindt u toch ook belangrijk?

Noodhulp voor onderwijs ********* Help ons helpen!

Stilstand is achteruitgang

Het onderwijs staat stil. De overheid houdt de scholen voorlopig
gesloten. Leerlingen krijgen geen les en de leraren hebben geen
inkomen.
klassen staan al ruim een half jaar leeg

leraren sorteren lesmateriaal

Wat gaan we doen?

Kinderen verdienen nu onderwijs, anders verliezen ze een heel
schooljaar. We gaan er wat aan doen!
Leraren zetten op school lesmateriaal klaar voor de kinderen.
Alles op papier. De digitale weg is te duur en huishoudens
hebben geen internet
Ouders halen het huiswerk op en brengen het na een week
weer terug. Leraren kijken het na en geven aanwijzingen voor
verbeteren.

afsluiting basisschool

De leerlingen van de laatste klas van de basisschool krijgen meer
dagen per week huiswerk mee. Deze leerlingen moeten hard
werken om het overgangsexamen nog te kunnen halen.
Anders missen ze de aansluiting naar de middelbare school.
extra uitleg

op weg
voor huiswerk

hulpmiddelen

Wij betalen een gereduceerd salaris aan de leraren en financieren
de kosten van het drukwerk van september tot december.
Dat kost € 2000 per maand, in totaal € 8000.
Stichting Schools for Youth
Hazelaarlaan 2
5342 HL Oss
0412-404943
06-21899747
wij willen weer leren!

Helpt u mee?

Geef op NL42 RABO 0327 2389 84 o.v.v. Noodhulp
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