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Rainbow4Kids News
Sommige veranderingen lijken op het eerste gezicht negatief
maar later blijkt dat ze ruimte hebben gecreëerd voor iets
positiefs. (Eckhart Tolle)
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If you can dream it, you can do it

Rainbow4kids nieuws

Het eerste trimester in de Rainbow4kids school
Verslag van mama Rainbow die er bijna de volle 3 maanden bij was
In samenwerking met

LERAARS ZONDER GRENZEN

VLAAMS BRABANT

Geplande acties

Mr. Baraza, Md. Joyce, Pastor Fred,
Md. Fatima en Mama Rainbow

BENEFIET CONCERTEN
05/05/2017 Vlezenbeek (VBR)

RAINBOW4KIDS HAPPENING
26/8/2017 Vlezenbeek (VBR)
KG 1, het eerste kleuterklasje

Meer info
rainbow4kids.be

ww.rainbow4kids.be

Informeer ons over…
Onze nieuwe en veilige schoolpoort

Om onze databank up-to-date te
houden, vragen we alle sponsors
om wijzigingen van adres, naam
van de betaler, e-mail,… door te
geven op : hilde@rainbow4kids.be
Zo blijft communicatie in beide
richtingen vlot verlopen.
Waarvoor dank!K
Veilige afhaalplaats aan school

Facebook is tegenwoordig de meest
gebruikte weg om te communiceren.
Ook Rainbow4kids gebruikt Facebook
heel intensief. Volg en Like 😊
Uiteraard blijft de website eveneens
bestaan. We doen ons best om deze in
de komende weken up te daten.

Drinkbaar water op school

De start van het schooljaar is altijd hectisch. Er komt zoveel bij
kijken, er duiken altijd onverwachte zaken op, allerlei praktische
dingen moeten geregeld worden; kortom je moet op veel
voorbereid zijn. Gelukkig kan ik rekenen op het Keniaans
schoolmanagement: Pastor Fred, Mr. Baraza, Md. Fatima en Md.
Joyce. Zelf ben ik ook altijd aanwezig bij de start van het schooljaar
en het voelt zeer fijn als ik ter plekke en vanuit België kan rekenen
op het Rainbow4kids team. Met de regelmaat van de klok krijgen we
ook de hulp van sympathisanten die ons project komen bezoeken
en dat voelt goed. Het gevoel SAMEN aan een droom te werken.
Ondertussen mogen we weer fier zijn dat onze 386 kindjes allemaal
hun plekje kregen. Een plekje om te werken aan een betere
toekomst, misschien om hun droom te realiseren. Het eerste
kleuter, bij Md. Bernice & Md. Sheila is gestart met 34 kindjes (19
jongens en 15 meisjes). We zijn uiteraard heel blij dat we deze
kleuters mogen verwelkomen in onze Rainbow4kids Primary School.
Er stond in het eerste trimester toch wel vanalles op de agenda. Er
kwamen vrijwilligers in de school werken, Robin kwam er stage
lopen, nieuwe studenten uit de Unief van Hasselt kwamen verder
werken aan hun “Energy in Africa project”, er moest nog verder
gebouwd en verbouwd worden,… Tot mijn verrassing kwam het
schoolmanagement ook zelf nog met een idee op de proppen, waar
moeilijk “nee” op gezegd kon worden. Meer hierover in een ander
artikel van deze uitgave.
Bij de bouwwerkzaamheden wilden we de veiligheid voor de
kinderen aan en rond de school verbeteren. Angelo, een Vlaamse
aannemer die in Kenya woont, schonk ons een nieuwe poort en er
werd tevens een extra omheining gezet, zodat de kinderen op een
veilige manier kunnen wachten op hun ouders. De studenten van
“Energy in Africa” kwamen met het idee om de keuken efficiënter
en veiliger te maken, maar daarvoor moet de volledige keuken
verbouwd worden. De bedoeling is om minder of geen brandhout
meer nodig te hebben en op die manier kosten te besparen en
duurzaamheid te beogen. Maar net zoals bij ons, het één brengt het
ander met zich mee… Bijgevolg werd er nagedacht om de kraantjes
voor het drinkwater te verplaatsen, wat ook weer een verbetering
betekent. We mogen niet vergeten dat onze school ondertussen een
kleine 400 leerlingen telt en dat is toch nog wat anders dan de 150
waarmee we ooit gestart zijn. Vandaar dat we toch een aantal zaken
moesten en moeten herbekijken en aanpassen om aan de huidige
noden te voorzien. Een grotere watertank, uitbreiden van de
keuken, meer drinkwater voorzieningen,…
Zoals je leest, druk en veel to do’s, maar op de eerste plaats altijd in
het belang van en voor de kinderen.
Katrien, Mama Rainbow

Rainbow4kids primary school start met een peuterklas
Peuters die vandaag onbeholpen rondlopen in het dorp zullen in de toekomst kunnen opgevangen
worden in onze Rainbow4kids Primary school.
Onze Keniaanse staf kwam zelf op de proppen met de vraag en een initiatief: “mama
Rainbow, we moeten iets doen voor de peuters uit het dorp”. Inderdaad, in Kenia
worden kinderen geboren, opgevangen door veelal een heel jonge mama en krijgen ze
vaak borstvoeding tot rond de leeftijd van 2 jaar. Vanaf die leeftijd zie je de peuters
vaak alleen of met broertjes of zusjes overal rondlopen in het dorp. Wat onbeholpen,
wat doelloos en allesinds weinig educatief.
De Keniaanse staf heeft gelijk! We kunnen beter… We gaan hier een duizend keer beter
alternatief aanbieden! Meteen werden de plannen gesmeed. We konden nog een grote
bergruimte vrijmaken, door elders in de school de ruimte efficiënter te organiseren en
na veel zweet en stof van teamleden en vrijwilligers, kon class 1 deze trimester hun
nieuwe klas in gebruik nemen en konden alle kleuterklassen opschuiven om onze
nieuwe peuterklas vrij te maken. Ondertussen maakte Angelo in een strakke planning
nieuwe deuropeningen zodat alle kleuterklassen én de peuterklas een rechtstreekse
uitgang zullen hebben op de speelplaats. Hier zal Robin, één van onze enthousiaste
stagiairs, ons helpen om een toffe, kindvriendelijke en veilige speelplaats te bouwen. In
de loop van het tweede trimester moet onze peuterklas openen en we zullen plaats
bieden aan een 16-tal kleuters, waarvoor we opnieuw sponsors zullen zoeken. Een tof
project dat ook weer energie geeft! We kijken er naar uit!

Students for Energy in Africa aan het werk bij Rainbow4kids

Boven: oud kookfornuis, met de
vlam in de pan. Onder: nieuw
fornuis

Students for Energy in Africa (SEA), dat is de naam van een organisatie die
ontstond in de schoot van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen
van de UHasselt. Het stimuleert masterstudenten om hun eindverhandeling
te schrijven over een duurzaam energieproject in een Afrikaanse
dorpsgemeenschap. Sinds september 2016 zijn studenten van de Uhasselt
actief op onze school. Momenteel gebeurt het koken in de school nog steeds
met brandhout, wat geld kost en helemaal niet duurzaam is. SEA wil hier zijn
schouders onder steken, zodat de keuken met behulp van zonne-energie
warm water krijgt. Algauw werd duidelijk dat die jonge studenten ambitieuzer
waren dan puur warm water aanleveren. De volledige keuken wordt
aangepakt en ze bouwen er een nieuw kookfornuis met oog voor
duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid. Hiermee zouden we onze kosten voor
brandhout en dergelijke min. met de helft kunnen verminderen. We willen
langs deze weg de mensen van SEA bedanken voor hun intellectuele, fysieke
en ook financiële steun bij de realistie van dit project. Asante sana.

Briefje naar een kindje?
Vanuit de R4K school krijgen alle sponsor regelmatig eens een
briefje of een foto. Soms krijgen we wel eens briefjes terug om
mee te nemen naar de kindjes. Dit is niet alleen leuk en
verrassend voor de kinderen, maar deze worden vaak ook
meegenomen als lees oefening in de klas. Wat kunnen jullie
schrijven? Schrijf in het Engels en hou rekening met de leeftijd
van het kindje. Schrijf over gewone dagdagelijkse dingen, over
kinderen hier, over huisdieren, over naar school gaan,… een
fotootje erbij geprint kan ook. Het zijn een paar tips, maar we
nodigen jullie uit om dit te doen. In juni wordt de post
ingezameld via Josette François Reuzenstraat 10 1602
Vlezenbeek. Noteer de naam van je sponsorkindje + de klas
op de omslag.

Interesse om sponsor te worden? GA NAAR
www.rainbow4kids.be
OF CONTACTEER ONS

Rainbow4kids nodigt alle lezers uit op de
ZOMERHAPPENING
Waar?
Wanneer?
Wat?

Schuur Bart Keymolen, Konijnenstraat 86 1602
VLEZENBEEK (Vlaams Brabant)
Zaterdag 26 augustus 2017
Een gezellig, veel-te-beleven-namiddag met zang,
dans, lekkers en een Afrikaanse winkel!

Meer hierover volgt via Facebook of website

SPONSORS – Betalingen 2017

Voor zij die het sponsorgeld 2017 nog niet betaald hebben, dan vragen
we jullie vriendelijk dit zo snel mogelijk te doen. Mochten jullie geen
uitnodiging tot betaling gekregen hebben, contacteer ons op
HILDE@RAINBOW4KIDS.BE

Rainbow4kids wenst iedereen
een vrolijk Paasfeest
2

