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Onderwijs geeft jonge generatie
kans op een hoopvolle toekomst
VANUIT FRIESLAND ZET DE CHRISTELIJKE STICHTING
“BEAUTIFUL KIDZ NAMIBIA” ZICH IN VOOR DE ARMSTE
KINDEREN IN NAMIBIË. ONDERWIJS STAAT CENTRAAL.
KINDEREN HEBBEN RECHT OP GOED ONDERWIJS. HET IS EEN
EFFECTIEVE INVESTERING, HET GEEFT DE JONGE GENERATIE
KANS OP EEN HOOPVOLLE TOEKOMST.
In de overbevolkte sloppenwijk Katutura van de
hoofdstad Windhoek staat de
kwaliteit van het onderwijs
helaas onder druk. In de verzengende hitte van de zomer
trokken veel bewoners vanuit
de gortdroge gebieden naar
de stad. Wanhopig zochten ze
hun toevlucht bij vrienden of
familie. De scholen in de armoedige wijk Katutura kunnen
de toevloed van leerlingen
niet verwerken.
Klaslokalen zijn overvol en
hoe de onderwijzers zich ook
inspannen, ze kunnen de leerlingen niet de aandacht geven
die ze verdienen. Bovendien
zijn veel kleuters niet op het
schoolleven voorbereid, hun
ouders hadden geen geld voor
de kleuterschool.
Midden in de wijk Katutura
staat het centrum van Beautiful Kidz. Hier worden de armste kleuters in de preschool
voorbereid op het basisonderwijs en daarna, als ze naar

de lagere school gaan, bij de
les gehouden met: bijlessen,
huiswerkbegeleiding, vakantieschool, computerklassen,
bibliotheek etc.
De ouders/verzorgers van de
kinderen worden sterk bij het
onderwijs betrokken. Tijdens
de recente ouderbijeenkomst
was het opkomstpercentage
maar liefst 90%: de wijkbewoners zijn doordrongen van de
noodzaak van goed onderwijs
nu de gevolgen duidelijk zichtbaar zijn:
• De kinderen krijgen hun
waardigheid terug en gaan
met plezier naar school, ze
raken niet meer achterop.
Hun emotionele ontwikkeling en creativiteit wordt
gestimuleerd.
• Met de opgedane kennis
vinden ze een baan of beginnen ze aan een vervolgstudie.
• Het onderwijs verkleint de
sociale ongelijkheid en discriminatie t.o.v. kinderen uit
welgestelde wijken.

• De jeugdcriminaliteit neemt
sterk af.
• Het onderwijs dat ze nu
volgen geeft hen later als
volwassene een goede basis
om hun kinderen op te voeden en zo werkt het door in
de volgende generatie.

BENT U NIET TEVREDEN MET
DE RENTE OP UW GELD?
Wij bieden u een gigantisch rendement…
Het geven van bijles kost per kind maar €.7,50/maand.
www.beautifulkidznamibia.nl
info@beautifulkidznamibia.nl
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