Landsmeer, 25-08-2021
Jaarverslag 2020 Sukununu School in Mugozi, Burundi, opgericht door Stichting
Pygmee naar School in Landsmeer, Nederland en de Sukununu Vereniging in Mugozi,
Burundi
Zoals op de website vermeld, de Sukununu School is een gemengde school geworden, niet alleen voor
Pygmee kinderen, maar ook voor gewone kansarme kinderen in Burundi. Dat is veel beter voor de
integratie. Bovendien voldoen wij zo aan de wetten van het land.
Begin periode
Bij de opening van onze school in september 2019 bleken veel kinderen een besmettelijk eczeem aan
benen en voeten te hebben. Ze lopen bijna altijd barrevoets en zijn daar kwetsbaar voor.
Om de kinderen ook medisch te kunnen verzorgen hebben wij in de buurt van de school een huis
gehuurd, dat dienst kan doen als internaat. Vervolgens zijn er goede begeleiders geregeld. Een van de
eerste stappen was het kopen van sandalen voor de kinderen. Verder kregen ze zeer noodzakelijke
lessen in hygiëne. In het begin hadden de kinderen de neiging om hun behoeften te doen op
ongewenste plekken zoals in het gebouw of in de struiken. Maar kinderen leren snel, ook handen
wassen! Tegen de kerstdagen van 2019 waren de eczeem gevallen al onder controle.
Verloop van het verdere schooljaar in 2020
Met dit alles werden de Pygmee kinderen en de andere kansarme kinderen verzorgd, zoals het hoort:
ze aten op tijd hun maaltijden en konden er veilig wonen en slapen. Dit deed de kinderen heel goed, de
zieke kinderen herstelden voorspoedig, wel met het inschakelen van een verpleegkundige.
Het integreren van de Pygmee kinderen en de gewone kansarme Burundi kinderen verliep in het begin
erg moeizaam. Ze wilden bijvoorbeeld niet naast elkaar zitten en leuk met elkaar omgaan. Hierover
werd met de ouders gesproken tijdens ouderavonden. Ook vonden er huisbezoeken plaats. Die werden
door de ouders zeer gewaardeerd, vooral ook omdat er uitleg werd gegeven over het huiswerk. Dat
was niet altijd gemakkelijk omdat veel ouders analfabeet zijn. De huisbezoeken worden inmiddels
maandelijks afgelegd, dat is erg bevorderlijk voor de band van de ouders met de school en het
schoolgebeuren!
Normaal spreken Pygmee kinderen een eigen Pygmee taal, maar door het intensieve contact met de
overige kinderen leerden ze in de loop van het jaar een aardig woordje Frans spreken. En ook Kirundi,
de taal die in Burundi wordt gesproken. Zoiets is weer goed voor de verdere integratie later in hun
leven!
Zoals bij elk project waren er een paar tegenslagen. Bij een heftige windhoos in april 2020 werd het
dak van de school beschadigd en moest gerepareerd worden. En er zijn in het voorjaar een paar
kinderen ernstig ziek geweest van tyfus en malaria. Een kind liep een bloedvergiftiging op. De
kinderen werden in het ziekenhuis opgenomen op onze kosten.
Bij de opening in september 2019 is de school begonnen met 1 goede leerkracht, bijgestaan door 1
assistent, voor een klas van 28 kinderen voor het eerste jaar.

In september 2020 hebben we het aantal schoolklassen uitgebreid. Er zijn dan 2 eerste klassen met in
totaal 60 leerlingen en 1 tweede klas met 18 leerlingen. Ook werden 2 nieuwe gediplomeerde
leerkrachten aangetrokken en 2 assistentes.
Alle leerkrachten dienen voorafgaande aan de aanstelling in Bujumbura een cursus te volgen om een
curriculum te kunnen gebruiken, dat in Malawi, de Congo, India en veel andere landen goede
resultaten heeft gebracht.
De nieuwe kinderen werden in 2020 voor zover nodig ook weer behandeld voor hun eczeem. Ook
deze kinderen kregen uitgebreid les in hygiëne.
Uitbreiding in de toekomst en de wenselijkheid van nieuw internaat gebouw
Het is de bedoeling dat, als het onderwijs goed blijft aanslaan, de school in de toekomst uitgebreid
worden naar 9 klassen. Natuurlijk zal het aantal leerkrachten worden verhoogd overeenkomstig de
groei van de school.
Pygmeeën verhuizen veel, soms noodgedwongen, omdat ze nog steeds verjaagd worden door de lokale
bevolking of door overheden. Ze verblijven vaak in primitieve hutten en trekken na een tijd verder. Of
ze wonen erg verspreid en ver weg van plaatsen waar school gegaan zou kunnen worden. Toch willen
de meeste Pygmee ouders dat hun volgende generatie wel goed onderwijs krijgt. Daarom is er besloten
om een nieuw internaat gebouw te realiseren. Alleen in een stabiel verblijf kunnen de kinderen goed
verzorgd worden, veilig leven en in regelmaat hun lessen volgen.
Er wordt naar gestreefd, dat de ouders een eigen bijdrage leveren in de schoolkosten van 50 euro. Dit
vergroot de betrokkenheid en verhoogt hun gevoel van eigenwaarde.
Tot slot:
Alles bijeen genomen, ook wat betreft de leerprestaties in 2020, kunnen wij spreken van een
verrassend goed eerste schooljaar en een prima voortzetting van het tweede!
Ik zou u nog hartelijk willen danken voor uw gulle giften. Fijn om te weten dat u met uw
ondersteuning heeft meegewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Zo kunnen we doorgaan met dit
mooie en nuttige project. Moge de Sukununu School in de naaste toekomst groeien en bloeien!
Met vriendelijke groeten,
Corrie Roeleveld, voorzitter van de Stichting Pygmee naar School

