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Projectvoorstel voor uitbreiding van een school voor speciaal onderwijs in Bembeke, Malawi.
Vier jaar geleden heeft de stichting Mirjam in Malawi in Bembeke de bouw en inrichting van een school
met drie klaslokalen voor speciaal onderwijs financieel mogelijk gemaakt. In 2013 werd gestart met 14
kinderen, inmiddels is het aantal kinderen gegroeid tot 65 en dit aantal blijft stijgen.
Het gaat hierbij om kinderen met leerproblemen, maar ook om kinderen met visuele beperkingen en
kinderen met auditieve problemen.
Van de drie lokalen worden er momenteel 2 gebruikt voor kinderen met leerproblemen en de kinderen met
visuele beperkingen delen een lokaal met kinderen met auditieve beperkingen.
De groepen voor kinderen met leerproblemen zijn momenteel veel te groot om alle kinderen de aandacht
te geven die ze nodig hebben en die ze verdienen. Hiervoor moet dringend een lokaal bijkomen.
De combinatie van kinderen met gehoorproblemen met kinderen die visuele beperkingen hebben geeft
door het toenemend aantal kinderen ook steeds meer problemen. Er is dan ook voor deze twee groepen
dringend behoefte aan een extra lokaal zodat, zodat zij elk een eigen lokaal krijgen.
In Malawi loopt sinds twee jaar een computerproject met de naam “unlocking talent”. Dit project richt zich
op klassen 1 en 2 van de Primary Schools en hierbij worden reken- en taallessen gegeven met behulp van
IPads. Het project wordt in Malawi uitgevoerd door VSO-Malawi en wordt begeleid door de Universiteit van
Nottingham. Het project is erg succesvol.
Dankzij de inspanningen van een Nederlandse VSO-vrijwilliger, mogen ook een aantal kinderen van het
speciaal onderwijs in Bembeke meedoen aan het project. Ze moeten hiervoor wel drie tot vier keer per
week naar een andere school lopen, waar de apparatuur in een apart lokaal is ondergebracht. Dit is nu niet
bepaald een ideale situatie.
Uit onderzoek van genoemde universiteit is gebleken dat ook de kinderen van het Speciaal Onderwijs,
goede resultaten behalen.
De school voor Speciaal Onderwijs is eigenlijk te klein om aan het project te mogen deelnemen.
VSO-Malawi heeft echter laten weten dat de school vanaf volgend jaar als zelfstandige school aan het
project mag deelnemen, op voorwaarde dat de school zelf zorgt voor een apart lokaal en financiering van
de apparatuur.
Samengevat betekent een en ander dat de school uit haar jasje groeit en dringend behoefte heeft aan
uitbreiding. Wat is er nodig:
* een nieuw gebouw met 3 lokalen (2 leslokalen en een computerruimte voor het IPad project);
* inrichting van de nieuwe lokalen;
* het uitbreiden en aanpassen van de bestaande omheining waardoor mooie
ruime binnenplaats ontstaat, waar speeltoestellen geplaatst kunnen worden;
* een stafhuis voor een extra docent.
Het bisdom Dedza heeft de stichting Mirjam in Malawi gevraagd of wij dit project financieel mogelijk
kunnen maken.
Gezien het belang van het project voor deze kwetsbare groep kinderen willen we dat graag doen en we
hebben het bisdom dan ook offertes laten opvragen bij diverse aannemers en bedrijven.
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Wat kost het?
- De kosten van het bouwkundige deel van dit project (gebouw plus omheining en stafhuis),
bedragen 38.000 euro.
- De kosten van de inrichting van de lokalen en het plaatsen van speeltoestellen, bedragen 15.650 euro.
- De kosten van de apparatuur voor het project “Unlocking Talent”, bedragen 10.000 euro.
De totale kosten van het project bedragen: 63.650 euro.
Voor dit project werken we samen met Wilde Ganzen, hhetgeen betekent dat zij 1/3 deel van de
projectkosten voor hun rekening nemen, op voorwaarde dat de stichting voor 2/3 deel zorgt.
Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar donoren. Helpt u mee?

