Wereld Wiskundefonds

Leo Bakker

Boeken voor Vocational Open School in Shirati, Tanzania
Enige beroepsopleiding in de omgeving

Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst op de
Vocational Open School om te kijken op welke wijze
we deze school vanuit Doopsgezind Wereldwerk verder
zouden kunnen ondersteunen. Wat me meteen opviel was
dat er helemaal geen boeken waren op deze school!
En er ontbraken meer dingen op deze beroepsopleiding: materialen, apparatuur, gekwalificeerde
docenten, en zelfs de helft van de studenten was er niet.
Kortom, deze school kampte met een groot scala aan
problemen. Daar moesten oplossingen voor komen, want
deze school is de enige beroepsopleiding in het Mara
District waar ruim 150.000 jongeren wonen. Een zeer arm
district, met weinig ondersteuning vanuit de overheid. Wat
er wél was: een gedreven groepje mensen die de school
tot een succes wil maken en jongeren een kans wil geven
om een beroep te leren.

figuur 2 De aangeschafte boeken

De headmaster is zelf naar
Mwanza getogen en heeft daar alle
relevante boeken opgekocht.
School zonder boeken

figuur 1 Shirati, Tanzania, op het drielandenpunt met
Kenia en Oeganda

Studiefonds en woningen voor leraren

Stap voor stap zijn de problemen in kaart gebracht, oplossingen bedacht en projecten gestart om de problemen aan
te pakken. Bijvoorbeeld het probleem van de leerlingen
die er niet waren. Zij hadden geen geld om schoolgeld te
betalen (hoe weinig dat ook is), en haakten halverwege
het jaar af. Een ramp voor de leerling, maar ook voor de
school. Door het instellen van een studiefonds samen
met ouders, de lokale kerk en doopsgezind Wereldwerk
worden de uitvallers geholpen en kan vrijwel iedereen die
het jaar gestart is nu ook het jaar volmaken. Of een ander
voorbeeld, gekwalificeerde docenten: door het opknappen
van wat lerarenhuisjes wordt het nu aantrekkelijker om
op deze school te komen werken en is het mogelijk om
docenten langer te behouden voor de school.
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Maar dan die boeken, een school zonder boeken.
Wij kunnen het ons niet voorstellen en het kan ook
gewoon niet. Daarom was iedereen heel blij dat het
Wereldwiskunde Fonds wilde bijspringen met een mooi
bedrag om boeken te kopen. Maar dat is nog niet zo
simpel. Hoe kom je daar in die uithoek in Tanzania aan
boeken? Bestellen is geen optie, veel te duur. Dus de
headmaster is zelf met het openbaar vervoer naar Mwanza
getogen (acht uur reizen) en heeft daar in de twee
boekwinkels die dit stadje rijk is alle relevante boeken
opgekocht. Wat wiskundeboeken en enkele vakgerichte
boeken waar de school heel blij mee was. Mijn eerste
reactie toen ik de foto’s zag, was dat sommige boeken er
wel zeer gebruikt uitzagen. En dat klopt ook, sommige zijn
ook tweede- of soms wel derdehands. Zo werkt dat daar.
Maar de school was er heel blij mee en heeft intussen een
zeer bescheiden ‘bibliotheek’ ingericht waar de boeken
staan als ze niet in het lokaal gebruikt worden.
Het kostte de headmaster drie dagen, maar hij had het er
graag voor over en hij is het Wereldwiskunde Fonds zeer
dankbaar voor de mooie bijdrage. De school is goed op
weg en gaat er wel komen, alleen kan het even duren.
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