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JAARVERSLAG 2018-2019 STICHTING PYGMEE NAAR SCHOOL
De Stichting is opgericht 16 Mei 2018 en heeft ten doel het financieel ondersteunen van lagere
scholen in Burundi (Afrika) voor m.n. Pygmee kinderen (en ook lokale kinderen). Dit doel trachten
we te bereiken o.a. door het werven van Fondsen. Uiteindelijk zijn er in 2018 en 2019 twee
scholen ondersteund: een bestaande school in Kabezi (Project 1) en een nieuwe school in Mugozi
(Project 2), beide gevestigd in Burundi.
PROJECT 1: Ondersteunen School Kabezi 2018-2019
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 hebben wij de L'Ecole Amahoro de Kabezi financieel
ondersteund. De school telt 6 klassen en heeft 150 leerlingen.
Het zijn in Burundi vooral de Pygmee kinderen, die nu een kans krijgen onderwijs te volgen, wat
goed is voor hun ontwikkeling en voor hun deelname aan de samenleving. Dankzij de hen geboden
scholing zullen ze als volwassenen voor zichzelf kunnen zorgen.
De leerkrachten hebben in de nabijgelegen Congo, waar het onderwijs beter ontwikkeld is dan in
Burundi, hiervoor een cursus gevolgd.
Er werd een gebouw gehuurd, en alle lopende kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn door ons
voor 50% voldaan.
De lokale organisatie SAD financierde de andere 50% van de exploitatiekosten.
De school in Kabezi is na de zomervakantie zelfstandig verder gegaan met nieuwe klassen.
PROJECT 2: Bouw nieuwe School met de naam SUKUNUNU (dat betekent Succes door eenheid in
verscheidenheid)
Ons oorspronkelijke project was om een nieuwe school te bouwen, dus zijn we hier mee verder
gegaan, alleen op een andere locatie in Burundi, namelijk in de provincie Bururi in het plaatsje
Mugozi.
We hebben een andere lokale organisatie gevonden om mee samen te werken, IBAZA/IMFURA
op dezelfde 50% basis als met de SAD in Kabezi.
We hebben de school en een toiletgebouw gebouwd, het speelterrein ingericht met
speeltoestellen en drie lokalen ingericht. Er is bouwkundig veel aandacht gegeven aan de
veiligheid van de kinderen. Het drie verdiepingen tellende schoolgebouw biedt ruimte aan 9
klaslokalen.
Er werd gestart met voorlichtingsactiviteiten om de ouders van de kinderen goed te informeren
over de instelling van de school. Tevens heeft een team van het ministerie van Onderwijs de
school bezocht en met de lokale gemeenschap gesproken over de doelstelling van de school.
De onderwijsvergunning is namelijk afgegeven onder voorwaarde dat de school openbaar is,
eenheid voor Burundese kinderen, Pygmee of Tutsi of Hutu.

Hier kan onze stichting zich helemaal in vinden.
Er mogen maximaal 24 kinderen in een klas en in de hogere klassen moet technisch
praktijkonderwijs worden gegeven. Ook moest een lerarenkamer worden ingericht.
Deze nieuwe school met de naam Sukununu is 9 september 2019 gestart met 26 kinderen in twee
klassen in groep 1. Er is gekozen voor een blauw uniform voor de kinderen.
De 2 leerkrachten hebben voor aanvang van de schoolopening een cursus van de overheid in
Bujumbura gevolgd over het nieuwe onderwijsprogramma van groep 1 van de basisschool.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van materiaal en begeleiding uit de Congo.
Ook in dienst zijn een directeur, een beveiliger en begeleider voor de opvang van de Pygmee
kinderen.
Er waren bij aanvang namelijk wat problemen, omdat alle Pygmee kinderen besmettelijk eczeem
aan hun voeten en onderbenen bleken te hebben. Het was behandelbaar, maar hygiëne was
hierbij erg belangrijk.
De ouders van de lokale niet-Pygmee kinderen wilden hun kinderen daar uiteraard van
weghouden. Dus besloten we een apart huis op een locatie in de buurt van school te huren waar
de Pygmee kinderen medisch behandeld werden en waar ze dus ook moesten overnachten, omdat
ze thuis anders weer werden besmet. Hier waren extra kosten mee gemoeid, om de kinderen dag
en nacht te kunnen begeleiden. In dit huis worden ook maaltijden bereid en genuttigd.
Deze opvang is van groot belang bij het behouden van de Pygmee kinderen op school .
Al met al een succesvolle start van een nieuwe school met nieuwe kansen voor Pygmee kinderen.
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