Schoenmaatjes gezocht !
De vzw Edukans lanceert in september haar eerste solidariteitscampagne in België. Schoenmaatjes heeft
als doel het sensibiliseren en bewust maken van kinderen over het belang van kwaliteitsvol onderwijs en
het belang van solidariteit. Alle Vlaamse basisscholen kunnen zich inschrijven voor de campagne die
loopt van 1 september tot 30 december.
Edukans groeide enkele jaren geleden uit Satimo, een vzw van de abdij van Zevenkerken die vooral
kleine ontwikkelingsprojecten steunde. De nieuwe vzw richt zich voornamelijk op onderwijs, met onder
meer een project dat scholen begeleidt om op zes vlakken aan kwaliteitsverbetering te werken en zo een
‘sterschool’ te worden. Onderwijs is volgens Edukans de belangrijkste sector in de ontwikkelingshulp,
want betere scholen doen armoede afnemen en bevorderen de gelijkheid tussen man en vrouw.
Edukans zet in het bijzonder in op burgerschap en met de Schoenmaatjesactie trekken ze die missie door
naar België. Het bewust maken van kinderen hier over het belang van solidariteit en kwaliteitsvol
onderwijs voor iedereen, is wat van hen kleine wereldburgertjes maakt.
Wanneer een school zich inschrijft, ontvangt ze een pakket afgestemd
op het aantal deelnemende kinderen. De school kan zelf kiezen of ze
deelneemt met enkele klasjes of met de hele school. Elk kind versiert
een schoendoos en vult deze met schoolmateriaal, toiletartikelen,
speelgoed én iets van zichzelf. De school levert alle schoendozen in bij
het dichtstbijzijnde inleverpunt en Edukans zorgt ervoor, met hulp van
hun partner Wereldmissiehulp, dat alle schoendozen verzonden
worden naar Katanga (Congo) om er kinderen de kans te geven om
naar school te gaan. In het pakket zitten ook gegevenskaartjes waar de
kinderen hun naam en e-mailadres op kunnen schrijven. Via deze weg
laat Edukans de kinderen weten wanneer hun doos vertrekt, wanneer
ze aankomt in Katanga en wanneer ze overhandigd wordt aan het
leeftijdsgenootje ver weg. Nicolas Vanhole, de held van Ketnet, is
ambassadeur van de campagne.
Om de leerkrachten te ondersteunen bij deze actie wordt er voor hen
ook pedagogisch materiaal aangeboden op de website van Edukans.
Hier kan je als juf of meester ideeën opdoen om het versieren van de
schoendoos te plaatsen in een breder thema. De huidige problematiek
binnen het onderwijs –en op andere vlakken - in Congo kan zo op een
speelse manier gekaderd worden.
Meedoen is gemakkelijk !
Schrijf je snel in met jouw school en maak van een schoendoos een onvergetelijk cadeautje !

Meer info?
Neem een kijkje op de website www.edukans.be of bel ons op 016/60.09.43 .

