PROJECTWEEK TANZANIA (AFRIKA)
Van woensdag 22 mei t/m woensdag 29 mei werken wij op de
gehele school projectmatig over Afrika, met de focus op
Tanzania. Ons Goede Doel van dit jaar willen wij koppelen aan
de Mbaash Primary School in Tanzania.
Aanleiding hiervoor is dat juf Yvonne Hoving afgelopen oktober
gewerkt heeft op de Mbaash Primary School in Tanzania. Deze
school is een aantal jaren geleden gebouwd door de Stichting
Tanzania Support TSF. Op de website van deze stichting kunt u
veel informatie vinden. Het verslag van de reis met 14 vrijwilligers,
waar juf Yvonne deel van uit heeft gemaakt, is hierin opgenomen.
De school ligt in het Masai-gebied van Tanzania.
Via Google Earth is de Mbaash Primary School te vinden.
Naast heel veel te hebben geklust zijn er ook 3 projecten waar
extra aandacht aan is besteed tijdens het verblijf.
Project 1:
Drie onderwijsspecialisten van de Pedagogische Academie van de
Hogehogeschool Groningen hebben gewerkt aan:
Het coachen van de docenten en de directie met als doel de
leeropbrengsten naar een hoger niveau te brengen.
Het aanleren van activerende werkvormen voor jonge- en oudere
leerlingen. Het werken met niveaugroepen in een klas.
Het werken met aanschouwelijk materiaal in de onderbouw.
Project 2:
Er is gestart met een vergroeningsproject i.s.m. met de
organisatie “Justdiggit” Er zijn bomen geplant die nu door de
Masai verzorgd worden. Er worden door de lokale bevolking
“waterbuns” gegraven om het water vast te houden. Daarnaast is
een aantal Masai-mannen door deze organisatie onderricht over
de oude snoei methoden. Dit alles om de leefomgeving te
vergroenen en zo het leefklimaat te verbeteren.
Project 3:
Als daar alles in het werk wordt gesteld om de planten en bomen
een kans te geven, kan het niet zo zijn dat de school het
middageten voor de leerlingen nog traditioneel kookt op hout.
Op dit moment moeten alle leerlingen van de school elke dag een
stok meenemen. Met deze stok kan de kok elke middag een warme
maaltijd bereiden (mais en bonen). Er zijn vergevorderde plannen
om de school in de toekomst te laten koken op biogas. Hiervoor is
er contact gelegd met de firma Simgas.

Tijdens het verblijf van juf Yvonne is een medewerker van
de dit bedrijf ook ter plekke geweest
en er blijken goede mogelijkheden te zijn om het koken op biogas
te realiseren.

GOEDE DOEL
Onze school wil dit jaar geld gaan inzamelen voor de Stichting
Tanzania Support om het realiseren van een keuken op biogas een
stapje dichterbij te brengen. Het aanleggen van een biogaskeuken
is zeer kostbaar. We hebben om dit project te ondersteunen de
volgende acties samen met de kinderraad bedacht.

*Doneer uw statiegeldbon en help mee aan de
bouw van een biogas-keukenbij de Masai-school
in Mbaash.
*Bij de Jumbo in de Pleiaden staat al een verzamelbus voor de
statiegeldbonnetjes.
*Ook kunt u uw bonnetjes inleveren op school of het liefst stort het
bedrag in de collectebus.

*Verkoopactie in samenwerking met
bakker Meijer.
*Samen met de kinderen proberen zoveel mogelijk lekkers (invulling
volgt nog) te verkopen. Wij betalen inkoopprijs. De winst gaat naar
het project.
Helpt u ons mee om dit doel te steunen?

Wist u dat ook de Masai zelf zijn bezig zijn om geld in te zamelen?
Wordt vervolgd!
Juf Yvonne en team van Walstraschool.

