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SCHOENENDOZEN MET CADEAUS
VOOR AFRIKA

Stein
• Openingstijden gemeentelijke gebouwen
rond feestdagen
• Nieuwe regels voor het
Rijbewijs
• Aanvullend onderzoek
archeologisch centrumgebied 10 december
2012
• Vacatures vrijwilligerswerk
• Recreatief zwemmen
• Bouwzaken

/L[ILZ[L]VVYI\P[LU

2L[[PUNaHHN

(JJ\ISHKISHaLY

Machines voor:
TUIN EN PARK
LANDBOUW
GRONDVERZET
LADEN EN LOSSEN
REINIGING
GLADHEIDBESTRIJDING

Bedrijventerrein ‘De Valkenberg’
Valkenburg a/d Geul
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UW RUBRIEKSADVERTENTIE
IN ONZE KRANT?

BEL DAN MET

0800-0995533

Leerlingen van de Maaskei: ”Al deze dozen worden door ons goed gevuld.”
Foto: Koos Snijders

Stein – Noëlle Khalil
loopt nu drie maanden stage
in de combinatiegroep 5/6
van haar vroegere basisschool De Maaskei. De 19-jarige zit in haar examenjaar
van de opleiding onderwijs-

jumbo

assistente niveau 4 op Leeuwenborgh Sittard. “Vanuit
school voer ik opdrachten uit
op mijn stage. Een hiervan is
het begeleiden bij onderwijsprojecten.”
In de klas wordt vooral gewerkt met het motto: zorg
voor jezelf, de ander en de
omgeving. Noëlle: “Ik wilde
iets doen omtrent dit thema.
Uiteindelijk heb ik heb ervoor
gekozen om een aangepaste
versie van het bestaande project ‘Schoenmaatjes’ te doen
met de klas. Dit lijkt mij een
perfecte opdracht voor de
leerlingen van groep 5/6. De
kinderen bewust maken hoe
belangrijk het is om iemand
anders te helpen, ook al ken
je ze niet. Iedereen heeft zorg
nodig. Zeker kinderen in
slechte omstandigheden. Zo
leren de jongens en meisjes
van De Maaskei veel over de
levensomstandigheden in armere gebieden en leeftijdsgenoten te helpen die het minder goed hebben. Via de site

van Edukans verdiepte ik me
meer in ‘Schoenmaatjes’. Pas
later kwam ik erachter dat aan
de actie Schoenmaatjes per
leerling een bedrag van 5 euro verbonden is in verband
met de dure portokosten. Met
mijn mentor en praktijkbegeleidster heb ik naar een alternatief gezocht. Na veel zoeken en navragen kwam ik in
contact met een bestuurslid
van de stichting Children’s
Dreams for Africa.”
De stichting is opgericht door
Kerfonse Kanté. Hij is geboren in Manéah, een WestAfrikaans dorpje dat in het
najaar van 2011 overstroomde. Noëlle: “Kerfonse hoopt
een nieuwe school te kunnen
bouwen voor de kinderen in
Manéah. Het doet hem pijn
hem dat hij nog niet in staat is
geweest zijn droom te verwezenlijken. De school is o-zo
belangrijk voor de kinderen.
Om weer een normaal leven
op te kunnen bouwen en te
werken aan hun toekomst
hebben de jongens en meis-

jes de school hard nodig. Kerfonse wilt daarom eerst geld
inzamelen om de school te
bouwen. Vervolgens is er geld
nodig voor schriften, schrijfmateriaal,
schoolbanken,
schoolborden, boeken, oude
pc’s en printers, printerpapier. De meest basale middelen dus. Met Childrens Dreams for Africa hoopt Kerfonse
na de wederopbouw van de
school de dorpsbewoners ook
structureel te helpen.”
Noëlle Khalil besprak haar
mooie plan op school waarna
het project ‘Schoenmaatjes’
met haar stageklas kon worden uitgevoerd. Kerfonse
Kanté keurde de plannen
goed. De goedgevulde schoenendozen worden straks via
stichting verzonden. De leerlingen van groep 5/6 hebben
zelf spullen verzameld en
soms zelfs gekocht. Fantastisch, echt waar. Pennen, stiften, kladblokken, spelletjes,
spiegels,
tandenborstels,
tandpasta, zeepjes, speelgoed

etc. De schoenendozen worden binnenkort opgehaald
waarna ze in een container
worden opgeborgen die in februari naar Afrika vertrekt.
Zodra de container in
Manéah arriveert, worden foto’s gemaakt van het uitdelen
van de dozen.”
Denkt u dat u kunt helpen met
het vullen van de container of
wilt u doneren? Bel dan 0778515331 en kijk ook op
www.childrensdreamsforafrica.org ‘Schoenmaatjes’ is
een fantastisch project. Wat
Noëlle Khalil en De Maaskei
doen verdient een groot compliment.
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