Voor de klas in
verre landen
Na een druk schooljaar hebben veel leraren de
zomervakantie nodig om bij te tanken. Sommigen
gaan door met lesgeven, in Kenia, Zuid-Afrika,
Zambia of China. “Eenmaal thuis had ik heimwee.”
Tekst Richard Hassink Beeld Joost Grol
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Orde houden
zonder stok
Leerkracht Luuk Bijl met een pluche tijger
en cheeta, verwijzend naar groepsnamen
op basisschool Fridtjof Nansen.

“I

n 2012 was ik op vakantie in
Kenia en werd ik gegrepen
door de armoede en het feit dat
veel kinderen niet naar school

gaan,” zegt Luuk Bijl. Hij meldde zich
aan bij een lesgeefproject van Projects
Abroad en vertrok in juli 2013 naar Kenia,
één dag na het begin van de zomervakantie. Een dag voor het begin van het schooljaar keerde hij terug. “Ik heb die zes
weken niet nodig om bij te tanken, na twee
weken wil ik altijd al weer aan de slag.”
Anderhalve maand lang gaf hij les op
het Ronaken Education Centre, een privéschool in Nakuru, in het westen van
Kenia. Een privéschool klinkt misschien
duur maar is dat niet. “Integendeel, overheidsscholen zeggen gratis te zijn, maar

Luuk Bijl, leerkracht groep
7/8 van basisschool Fridtjof
Nansen in Rotterdam, deed
in juli 2013 zes weken lang
vrijwilligerswerk in Kenia.
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Komende zomer gaat Bijl waarschijnlijk

Maartje Buijs: “We willen leren
van een andere cultuur.”

Met springtouwen
naar Zambia

“I

ets doen dat een verschil maakt.
Dat kan in Nederland, maar we willen onze kinderen meegeven dat het
niet overal zo welvarend is als bij

ons en tegelijk willen we leren van een andere cultuur.” Dat antwoordt Maartje Buijs op de
vraag waarom ze met haar gezin vrijwilligerswerk gaat doen in een klein dorp in het zuiden
van Zambia. Buijs en haar man gaan Engelse
les geven op de Malota community school, aan
kinderen van twee tot zes jaar. “Naast overheidsscholen heb je in Zambia zogenoemde
community schools die vaak beperkte financi-

Maartje Buijs, docent geschiedenis
aan het Liemers College in Zevenaar,
vertrekt volgende maand met man
en kinderen naar Zambia om daar
vrijwilligerswerk te doen op een
‘kleuterschool’.

ële middelen hebben waardoor er jonge, onervaren en zelfs onbevoegde leerkrachten voor
de klas staan en de klassen heel erg groot zijn.
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en contact te maken. ’s Middags wil de familie

Buijs vindt het spannend om met haar gezin

Buijs sport- en spelactiviteiten organiseren zoals

naar Zambia af te reizen. “Mijn man en ik

voetbalwedstrijdjes en dansactiviteiten. “We

zijn vaker in ontwikkelingslanden geweest,

Suzanna van der Zeeuw: “Ik wilde een
ander onderwijssysteem leren kennen.”

In Chinees aanzien

“L

eerlingen kwamen voor
de les naar me toe en
vroegen me of ik hun een
Westerse naam wilde

geven,” vertelt Suzanna van der Zeeuw.
“Ze beseffen dat westerlingen moeite
hebben met de uitspraak van veel Chinese namen.” Van der Zeeuw reageerde begin 2015 op een interne mail bij het
Da Vinci College waarin docenten werd
gevraagd om twee weken Engelse les te

Suzanna van der Zeeuw, docent
maatschappijleer bij het Da
Vinci College in Dordrecht, gaf
vorig jaar twee weken Engelse
les op een zomerschool in China.

geven op een zomerschool in het Chinese
Yangshuo. “Ik wilde een ander onderwijssysteem leren kennen, maar ook graag
op vakantie naar China, en dat kon ik op
deze manier mooi combineren.” Van der
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gericht op de Engelse taal, één dagdeel
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Anouk van de Vosse (rechts) en Ramona Stoker:
“We zijn al kaartjes aan het lamineren.”

Met
andere
ogen

“H

et is altijd al mijn droom
geweest om ergens in Afrika vrijwilligerswerk te doen”,
zegt Anouk van de Vosse.

“Nu ziet het er naar uit dat het ook echt gaat
gebeuren.” Samen met Ramona Stoker en vier
andere basisschoolleerkrachten uit Epe gaat
Van de Vosse in juli 2017 naar Phalaborwa, een
stadje in het noorden van Zuid-Afrika waar zo’n
150.000 mensen samenleven in traditionele
gemeenschappen en townships. Daar heeft de
stichting Docenten voor Afrika onderwijsprojecten waar Van de Vosse zich drie weken voor
gaat inzetten. Ze gaat zonder haar man en zon-

Leerkrachten Anouk van de
Vosse en Ramona Stoker van de
Anne de Vriesschool in Epe gaan
in de zomer van 2017 lesgeven
in Zuid-Afrika.

der haar drie kinderen. “Het thuisfront begrijpt
hoe belangrijk dit is voor mij en steunt mij volledig. Het liefst zouden ze met me meegaan,

gen”, zegt Stoker. “En we praten er heel veel

met heel andere ogen gaat bekijken.” Ramo-

maar dat gaat helaas niet.”

over.” Leerlingen van hun school gaan ze

na Stoker die nooit verder op reis is geweest

Van de Vosse zal in Phalaborwa Engels geven aan

betrekken bij het project. “We zijn van plan

dan Frankrijk en die nog nooit heeft gevlo-

kleinere groepen uit klassen die vaak bestaan uit

het komende jaar geldinzamelingsacties te

gen, vindt het allemaal heel spannend.

honderd leerlingen. Al duurt het nog ruim een

houden voor onderwijsprojecten in Phala-

“Toch heb ik er ongelooflijk veel zin is. Ik

jaar, Van de Vosse is nu al druk bezig met de voor-

borwa”, zegt Van de Vosse.

ga in juli trouwen maar als ik morgen zou

bereidingen. Dat doet ze samen met haar collega

Ze verwacht dat ze in Zuid-Afrika een cul-

horen dat we deze zomer al naar Zuid-Afri-

Ramona Stoker. “We zijn al kaartjes aan het lami-

tuurshock gaan beleven. “En ik denk ook dat

ka gaan, dan zou ik er zo mijn bruiloft voor

neren met Engelse woorden en afbeeldin-

je naderhand de situatie hier in Nederland

uitstellen.” H
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