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Schoenmaatjes
Verbindt kinderen hier en in het Zuiden
Jozefien Van Huffel

Verse potloden, maagdelijk witte schriften, nieuwe boeken. In ons land luiden ze gewoon het nieuwe schooljaar in, in het Zuiden staan ze niet zelden symbool voor een
beter later. Via de campagne Schoenmaatjes laat Edukans vzw kinderen hier spullen
inzamelen voor kinderen in Katanga, Congo. „We doen niet alsof een paar potloden
het probleem zullen oplossen. Maar via die potloden maken we de burgers van de
toekomst wel bewust voor het probleem.”
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en kleurige cadeau op elke
bank, een springend meisje
of dansende jongen erachter. Dit is een klas in Afrika, en
de vreugde is het gevolg van de
Nederlandse Schoenmaatjesactie. Vorig schooljaar versierden
kinderen bij onze noorderburen meer dan honderdduizend
schoendozen, die ze vulden met
schoolspullen, toiletgerei en een
klein persoonlijk geschenk en
die vervolgens verstuurd werden
naar onder meer Albanië, Ghana
en Irak. Dankzij Edukans vzw
krijgt de actie dit jaar voor het
eerst een Belgische tegenhanger.
Edukans groeide enkele jaren
geleden uit Satimo, een vzw van
de abdij van Zevenkerken die
vooral kleine ontwikkelingsprojecten steunde. De nieuwe vzw is
enkel bezig met onderwijs, onder
meer met een project dat scholen
begeleidt om op zes vlakken aan
kwaliteitsverbetering te werken
en zo een ‘sterschool’ te worden.
„Uiteraard werken veel organisaties op onderwijs. Het is de
belangrijkste sector in de ontwikkelingshulp”, zegt Parel
De Geest van Edukans. „Betere
scholen doen armoede afnemen
en bevorderen de gelijkheid tussen man en vrouw. Edukans zet
echter in het bijzonder in op burgerschap. Met de Schoenmaatjesactie trekken we die missie door
naar België. Kinderen die kennismaken met solidariteit, zijn
een beetje meer burger.”
Edukans hoopt dat enkele
honderden lagere scholen zich
bij Schoenmaatjes zullen aansluiten. Nicolas Vanhole, bekend
van het Ketnetprogramma Helden, helpt mee om de kinderen
enthousiast te maken. „138 Belgische scholen deden al mee met de
Nederlandse actie en kunnen nu
overstappen”, zegt De Geest. „Ze
kunnen zelf schoendozen verzamelen of die bij ons bestellen.”
Elk kind versiert en vult zijn
eigen doos. Via twaalf inzamelpunten komen alle dozen uiteindelijk bij Wereldmissiehulp terecht, waarna ze met de hulp van
de Koning Boudewijnstichting
verzonden worden naar Katanga in het zuiden van Congo. „Ze
gaan naar de kinderen die ze het
beste kunnen gebruiken, of dat
nu straatkinderen of leerlingen
van de sterscholen zijn”, zegt Parel De Geest.
„De Belgische kinderen kunnen hun e-mailadres meegeven met de doos en krijgen dan
een bericht wanneer de containers vertrekken en aankomen en
wanneer de dozen worden verdeeld”, vervolgt ze. „Dat laatste
zal in september 2016 zijn, want
ook in Congo loopt het schooljaar van september tot juli.”
Deelnemende scholen hebben
tijd tot december om hun dozen
af te werken. Edukans verzorgt
bijhorende lespakketen voor verschillende leeftijden. „Want zijn
de dozen een fijn extraatje voor
kinderen in Congo, bewustmaking hier is het eerste doel van
deze campagne.”

Meer info op www.edukans.be of
via 016 60 09 43

Edukans hoopt op een
paar honderd deelnemende scholen

