Inleefreis Rwanda

Juf Kathleen en Peter, juf Ann en geert

SITUATIE
Al jarenlang correspondeert de 3de graad van GBS De Vierklaver
Asper en GBV met een school in Rwanda, meer bepaald in Kabgayi
(Muhanga). Dat de kinderen daar heel wat hardere noten te kraken
hebben, beseffen onze leerlingen maar al te goed.
In 2008 bezochten juf Marijke (Baaigem) en juf Ann (Asper) een 1 ste
keer onze zusterschool. Nu
willen wij, juf Kathleen
Rysman (2de kleuterklas) en
juf Ann Vanhoutte (6de
leerjaar) van de school
Asper, de kinderen én
collega’s
ginder
daadwerkelijk opnieuw een
hart onder de riem gaan
steken. Sedert 2008 ontvangt
de school jaarlijks steun van GBS De Vierklaver én de gemeente
Gavere, goed voor € 700 effectieve hulp.

DOEL
Tijdens deze, met eigen middelen gefinancierde, inleefreis naar
Rwanda, samen met onze echtgenoten Peter De Cordier en Geert
Bonte, zullen we de school in Kabgayi bezoeken. We zouden heel
graag nog beter aan de noden van de leerlingen tegemoet willen
komen. We bezoeken uiteraard ook nog andere plaatselijke
projecten, waaronder centra voor gehandicapten,
fairtrade
plantages e.a.
NODEN
Na overleg met Anne Maes, verantwoordelijke
voor de inleefreis, en met de directie van
Kabgayi weten we dat naast het gewone
schoolgerief zoals stylo’s en schriften ook
wiskundemateriaal
(passers,
meetlatten,

tekendriehoeken, …) nodig is. Verder zijn schooluniformen voor de
meest behoeftige leerlingen uiterst welkom.
Na de krokusvakantie zullen er dus in GBS Asper enkele acties
doorgaan ten voordele van Rwanda. Op andere locaties zal er ook
een Afrikaans spaarpotje terug te vinden zijn. Elke euro is welkom
én is bestemd voor de kinderen.
Tijdens de reis van 26 maart tot en met 10 april zullen we het ter
plaatse aangekochte materiaal persoonlijk willen afgeven aan elke
leerling.
We
bezorgen hen ook
de knutselwerkjes,
attenties, brieven,
foto’s, … die onze
leerlingen maakten
tijdens ‘De Warmste
Week’.
We nemen ook
ingezamelde
spullen mee zoals
potloden, stylo’s,
petten, sportkledij,
ballonnen,
kaartspelen, zeepjes, … kortom, we zijn op zoek naar lichte
materialen. Ken je sponsors, laat het ons zeker weten!
Bedrijven, banken, zelfstandigen, ... hebben jullie reclame
gadgets, -stylo’s, -petten, of dergelijke meer. Alles is welkom
uiterlijk tegen vrijdag 4 maart.
VERSLAG
Ons reisprogramma kun je tijdens de paasvakantie dagelijks volgen
op de website www.gbsdevierklaver.be
Na onze reis brengen we uiteraard verslag uit aan de hand van
foto’s én onze belevenissen zodat jullie en onze leerlingen kunnen
meegenieten en vooral fier mogen zijn op de bijdrage van ons
allemaal aan onze vrienden in Rwanda!
Juf Kathleen en Peter, juf Ann en Geert

