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Rainbow4Kids News
Wat begon met het sturen van een container
schoolmateriaal, groeide uit tot een veel groter
verhaal …

Rainbow4kids nieuws

If you can dream it, you can do it

INTERNAAT TIJDENS DE EXAMENS
Slaapgelegenheid op school tijdens de examens voor Class 8
In samenwerking met

LERAARS ZONDER GRENZEN

VLAAMS BRABANT

Geplande acties
BENEFIET CONCERTEN
26/03/2017 Marialoop (WVL)
05/05/2017 Vlezenbeek (VBR)
PASTA BUFFET
22/01/2017 Peer (LIM)
VASTEN ACTIES
Feb – Mrt in diverse scholen
RAINBOW4KIDS HAPPENING
26/8/2017 Vlezenbeek (VBR)
Meer info via website of Facebook
www.rainbow4kids.be
rainbow4kids.be

Swahili voor dummies
jambo = hallo (groet)
karibu = welkom
habari = hoe gaat het
nzuri= goed
rafiki = vriend
tafadhali = alstublieft
asante sana = dankuwel
safari = reis
pikipiki = motorfiets
matatu = openbaar vervoer
kwaheri = tot ziens

We proberen continu de kwaliteit van het onderwijs te
beoordelen en te verbeteren. Omdat de resultaten van het
laatste jaar (class 8) heel belangrijk zijn en de kinderen
meestal de accommodatie niet hebben om ’s avonds, thuis
nog te studeren zijn we dit jaar begonnen met de ‘boarding’.
Net voor en tijdens de examenperiode kunnen de kinderen
van ‘class 8’ op internaat. Uiteraad moest er hiervoor
opnieuw gebouwd en verbouwd worden. We zijn dan ook
fier dat we sinds enkele weken onze jongens en meisjes
slaapzalen klaar hebben. Net op tijd voor de examens! Maar
ook net op tijd voor een Keniaanse overheidsbeslissing. Een
paar dagen voor de opening van onze boarding, besliste de
Keniaanse overheid namelijk dat alle scholen, verplicht (!)
internaatmogelijkheid moet kunnen bieden aan alle
leeringen van het laatste jaar (class 8). We waren deze
maatregel voor, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit
project ongetwijfeld de resultaten van onze jongeren
positief zal beïnvloeden en de kansen op een betere
toekomst substantieel zullen verhogen.
Het is een grote investering: de slaapruimten, de
stapelbedden, matrassen, lakens, muskietennetten,
hoodfkussens, handdoeken, douches, extra budget voor
eten en vooral een extra sanitair gedeelte. Daarom werd
goed nagedacht over hoe we de ruimten buiten de examens
nog konden gebruiken. De ruimten moeten functioneel zijn
ook voor andere doelen. We weten nu al dat we de ene
ruimte zullen gebruiken als slaapplaats voor de kleuters die
in de namiddag een dutje willen doen. Er is een nieuwe
sanitair gedeelte voor het internaat voorzien dat dan ook
tijdens de dag zal gebruikt worden.
Dank aan alle organisaties die hun financieel steentje bijgedragen hebben tot de realisatie van dit mooi project!

NIEUW RECORD GEBROKEN IN UKUNDA
Onder leiding van Angelo Bruyneel, een Westvlaamse uitgeweken
aannemer in Ukunda, werden de Rainbow4kids slaapzalen gebouwd
op 2 maanden tijd. Met Keniaanse man en macht werd er gewerkt
om tegen de examens alles klaar te hebben. Met een prachtig
resultaat waar we fier op zijn. Asante Sana Angelo!

Kenia of Kenya, officieel de Republiek Kenia of de Republiek Kenya, is een staat in Oost-Afrika. Het land grenst in het noorden
aan Ethiopië, in het oosten aan Somalië, in het zuidoosten aan de Indische Oceaan, in het zuiden aan Tanzania, in het
zuidwesten aan het Victoriameer, in het westen aan Oeganda en in het noordwesten aan Zuid-Soedan. Kenia heeft een
oppervlakte van 582.646 km², waarvan ongeveer 13.400 km² water is. De hoogste berg in Kenia is de Mount Kenya (5199 m),
dit is de op één na hoogste berg in Afrika na de Kilimanjaro in Tanzania. Het Tsavo Nationaal Park, met een grootte van 20.000
vierkante kilometer, is het grootste nationale park van Kenia én van de wereld. Nairobi is de hoofdstad van Kenia.

Kans op een betere toekomst voor 400 Keniaanse kids
In de Rainbow4kids Primary School hebben er het voorbije jaar meer dan 400 Keniaanse kinderen les
gevolgd. Onderwijs is hun basis voor een betere toekomst.
Het allerbelangrijkste zijn uiteraard +/- 400 kinderen die dit jaar hun
schooljaar beëindigen. Voor volgend jaar verwachten we opnieuw
meer dan 400 inschrijvingen. Kinderen die met de steun van hun ouders
én met de steun van sponsors, werken aan hun betere toekomst. We
zijn ontzettend fier dat we zoveel kinderen de kans geven om te
genieten van degelijk onderwijs en zo ook de kans op een betere
toekomst. Het “vertrouwen” van de Keniaanse ouders is niet de enige
reden waarom ons aantal leerlingen zo groeit, maar ook omdat we hun
kinderen gratis ontbijt en lunch aanbieden. Zo vormen we een warme,
gezellige levenslustige schoolgemeenschap waar de kinderen spelen én
leren, veiligheid en structuur vinden en dankzij gezonde maaltijden
sterker worden in hun overlevingstocht doorheen de zeer erbarmelijke
levensomstandigheden in het warme Kenia.

Meer toekomst dankzij Rainbow Talent Academy
Rainbow Talent Academy (gegroeid uit Rainbow4Kids) biedt technische en
commerciële opleiding aan voor jongeren die afgestudeerd zijn aan onze
Rainbow school en die niet naar het middelbaar onderwijs kunnen. In het
voorjaar werd een module ICT georganiseerd en een 10-tal leerlingen kregen de
kans zich te bekwamen in de basisprincipes van de computer. Vanaf september
werd een module “snit en naad” (Fashion academy) opgestart en een module
“koken” (Hotel Academy). Een 8-tal jonge vrouwen volgden naailes en maakten
al lerend schooluniformen voor de Rainbow4kids Primary school. Een 18-tal
jonge mensen leerden tafels correct dekken, opdienen volgens de regels van de
kunst, eten op tijd en juist opdienen… maar bovenal leerden ze hoe ze een
fantastische maaltijd konden klaarmaken!

Saved by the Bell
Aandacht voor onderwijs
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen de
United Nations Millenium
Declaration ondertekend. Een
van de doelstellingen is het
bereiken van een universele
basiseducatie. Zowel in Noord
als Zuid werd over heel de
wereld tegelijk de schoolbel
gerinkeld, om de politieke
leiders wakker te schudden en
meer aandacht te vragen voor
degelijk onderwijs. Op 5 okt
hadden we vanuit Kenia een
video Skype contact met
basississchool Ave Maria te
Vlezenbeek en we rinkelden
samen de bel. Uiteraard werd
er ook gegroet, gezongen en
dromen uitgewisseld. Overal
ter wereld zijn kinderen onze
toekomst.

Een woordje van
Pastor Fred

Rainbow4kids wenst alle lezers een
GELUKKIG & GEZOND NIEUWJAAR

Greetings from Kenya
Dear Sponsors,
I am writing this thank to each
of you for being there for a
child. Indeed, from your
generous contributions, you
were able to put a smile on a
child’s face. May the Lord
Almighty bless you.
I wish you a merry Christmas
and a happy New Year.
Pastor Fred
Manager, Rainbow4Kids

INTERESSE IN HET PROJECT?
www.rainbow4kids.be
Facebook: rainbow4kids.be
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Maart 2017: sponsors ontvangen hun brief,
foto en overschrijvingsformulier 2017
Juni 2017: inzamelen post van de sponsors
om mee te nemen naar Kenia

