Nieuwsbrieven 2014
In 2014 verschenen er nieuwsbrieven in de maanden: maart; juli en oktober.
Nieuwsbrief maart 2014
Nieuw schooljaar 2014...
Op 8 januari hebben we onze schoolpoort open gezet in de hoop dat we al onze leerlingen weer mochten
verwelkomen. Spijtig genoeg zijn er enkele niet terug gekomen omdat ze een jaar moesten overdoen
wegens zwakke schoolresultaten en/of wegens familiale omstandigheden.
Voor onze nieuwe directeur Mr. Baraza was die eerste dag best wel een drukke dag. (graag verwijs ik naar
zijn verslag in bijlage) Want voor zijn kantoor stond er een lange rij met wachtende ouders die hun kind
wilden inschrijven. Spijtig genoeg moesten we meer dan 100 kinderen ontgoochelen. Want als wij goed
onderwijs willen blijven aanbieden, moeten we het aantal kinderen beperken in de klassen.
We zijn nu twee maand verder en het is fijn om te zien hoe alle nieuwkomertjes zich thuis voelen in hun
nieuwe omgeving en het voelt goed te zien dat de leerkrachten er alles aan doen om de kinderen ‘waarden’
en ’degelijke onderwijs te geven.
Op 11 februari mochten we 2 studenten ‘social workers’ uit Hasselt verwelkomen. Gedurende 4 maand
gaan ze hun kennis toetsen aan de werkelijkheid. Het is de bedoeling dat ze vooral kinderen met
leerproblemen begeleiden. Wij wensen hen alvast een leerrijke ervaring en hopelijk blijven ze, na hun
stage, Rainbow4kids nog een warm hart toedragen!
Op 16 februari kwam onze vierde maar echt wel de laatste container toe. Samen met het Rainbowteam, de
leerkrachten, studenten en Belgische vrienden hebben we onze 4O” container op 3 uur geledigd.

De volgende dag werden de eerste schoenen en schooltassen uitgedeeld aan onze schoolkinderen, aan de
leerkrachten en aan de kerkgemeenschap van onze voorzitter van het schoolcomité.

Onze jongste kleuters konden eveneens hun nieuwe bedjes uittesten.

De nieuwe stoelen kregen een mooie plaats in het leraarslokaal en de zitbanken werden uitgeleend aan de
plaatselijke kerk. Ze blijven eigendom van de school en als wij parentsmeetings hebben halen we ze terug.
Het uitdelen van de kledij zal gebeuren bij het eerst volgende bezoek van het Rainbowteam… weer een
moment om naar uit te kijken en om te koesteren. Spijtig genoeg kunnen we dit alleen maar delen via
foto’s. Maar wie ooit het project bezocht heeft… kon de sfeer voelen en is er samen met ons van overtuigd
dat dit GEEN DRUPPEL op een hele plaat is.
Nogmaals oprecht ASANTE SANA – DANK U WEL aan alle mensen die het project een warm hart toedragen.
Katrien uit naam van het Rainbow4kids team

Wie geen vertrouwen stelt in anderen,
zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.
Lao Tse

Hieronder de vertaling van de brief van onze directeur van de Rainbow4kids primary school
MIJN ERVARING ALS DE NIEUWE DIRECTEUR
Het kwam als een droom. Als een nederige leraar, die moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen
opeens zo'n grote verantwoordelijkheid krijgen was een mijlpaal in mijn leven.
Mijn grootste doel, als leraar was om mijn kennis met jonge kinderen te delen, omdat ik wist dat het
onderwijs een nobel beroep was. Ja, ik was vol van die droom, maar natuurlijk was het erg moeilijk om die
grote droom om te zetten in werkelijkheid. Waarom? Ik moest de reglementen en de orders van de school
respecteren.
Nu zijn die dingen plotseling veranderd en ben ik zelf verantwoordelijk voor het contoleren en uitvoeren
van de beslissingen in de school. Wat een kans om mijn droom in werkelijkheid om te kunnen om zetten!
Dit komt omdat alle ideeën die ik had om het leven van de kinderen in de toekomst te verbeteren, opeens
recht voor me lagen.
Ik was zenuwachtig in het begin en eveneens een beetje verward met het plotselinge overlijden van de
heer James en de grote verantwoordelijkheid die voor me lag. Met dank aan de bestuurders en Rainbow
familie voor het vertrouwen en de steun die ze aan mij gaven, heb ik het allemaal overleefd. Kinderen en
ouders gaven me ook kracht om me te concentreren op de toekomst en ze bleven mijn grootste vrienden
ooit.
Het nieuwe jaar 2014 is begonnen en zoals bij elke nieuwe start waren de uitdagingen er ook. Ik moest
beslissingen nemen die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties, leerkrachten en ouders. Als gevolg
van deze besluiten, moest ik ook de gevolgen dragen:
(a).
(b)
(c).
(d).
(e).

Wegsturen van ongekwalificeerde leerlingen;
Boze ouders die het niet eens waren met het idee dat hun kinderen hun schooljaar moesten
overdoen;
Het evenwicht blijven zoeken tussen de relatie van leerkrachten en ouders;
Leerkrachten stimuleren om te werken binnen de doelstellingen en de visie van de school;
Uitzoeken wat er gebeurde met de kinderen die niet naar school terugkwamen na de december
vakantie.

Ondanks al deze uitdagingen, heb ik me nooit eenzaam gevoeld omdat de bestuurders, het Rainbow team,
leerkrachten, kinderen en ouders me altijd steunden en me hun vertrouwen schonken in mijn taak. Tot nu
toe lijkt alles goed te gaan in de school en dit geeft me een glimlach. De Keniaanse regering heeft onze
school goedgekeurd en ik nu ben een trotse leraar van een volledig geregistreerde en erkende school.
Mijn grootste groeten gaan naar onze sponsors, want zonder hen kunnen we niet zo ver komen. Ik heb
geen woorden om mijn dankbaarheid te uiten aan u voor de pure harten God jullie gaven. Jullie laten niet
alleen de kinderen groeien en zich academisch ontwikkelen, maar ook de leraren en de gemeenschap in het
algemeen.
Heel erg bedankt en namens de leraren, kinderen en ouders wens ik u veel succes in alles wat je doet.
Moge jullie gezegend worden. Bye en tot ziens!
Yours sincerely;
Douglas Barasa,
The Headteacher

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief juli 2018
Juli 2014: vakantie… rust… genieten… zo was het hopelijk voor velen van ons?!
Wij hadden het geluk om deze maand een grote groep enthousiaste vrijwilligers, sympathisanten en enkele
Rainbow4kids teamleden te mogen verwelkomen in onze school.
Voor sommigen de 1ste keer in Afrika, voor anderen de 2de keer of zelfs de 5de keer!
Dankzij de inzet van z’n allen is er heel wat verwezenlijkt en zijn er weer veel dromen waargemaakt:
• Schooluniformen werden hersteld.
• Er werden hoedjes gemaakt voor de ”graduation day”: overgang van 3de kleuterklas naar 1ste
leerjaar.
• Vier klassen werden leeggehaald en al het materiaal werd gesorteerd en proper gemaakt en
teruggeplaatst.
• “Slowlearners” (kinderen met leerproblemen) kregen extra aandacht.
• De krijtborden kregen een nieuwe laag verf.
• Vier klassen werden geverfd.
• Er werd geknutseld in enkele klassen.
• Meetkundig materiaal werd aangekocht.
• Sponsorbrieven werden uitgedeeld.
• Schoolapotheek werd gecontroleerd en aangevuld.
• Nieuwe kleuterstoeltjes werden aangekocht.
• De kleuterklassen kregen nieuwe plasticine.
• Nieuwe verfdozen staan ter beschikking van alle klassen.
• …..

Denise, Wim, Dany, Anny, Francis, Marco, Liesbeth, Veerle, Brenda, Vera, Geert,
Mary Rose, Ingrid, Ellen, Stefanie, Caroline, Jana, Lynn, Sien, Jessica en C°,
Lise en C°….

Een oprechte DANK U WEL = ASANTE SANA
Het bewijs is er nogmaals dat we met zijn ALLEN echt wel het verschil kunnen maken voor
”RAINBOW4KIDS”.

Mama Rainbow, Katrien
Graag verwijs ik naar het verslag van de eerste ervaring van Liesbeth en Marco (zie hieronder)

Mogen wij er op rekenen dat 30 mei 2015 reeds in uw agenda staat:
2° Rainbow4kids Happening!?

Fotocollage juli 2014

Onze eerste Rainbow4kids ervaring
We zullen eerste beginnen met onszelf even voor te
stellen: we zijn Liesbeth en Marco, twee collega
leerkrachten secundair onderwijs in Regina Mundi Genk.
Liesbeth hoorde van het project en was onmiddellijk
verkocht! Ook Marco was kort daarna verkocht door de
mooie blikken van de kindjes op de foto’s. Op 30 juni
startte onze reis naar Kenia, totaal onbekend, niet wetend
wat te verwachten, begonnen we eraan.
Eenmaal aangekomen op de luchthaven van Mombasa,
proefden we Kenia en wisten we alle twee gelijk: dit is ons
ding! Dit gevoel werd nog meer aangewakkerd wanneer we
met Katrien een 2tal uur later langs het schooltje reden. Het
is prachtig om te zien wat ze allemaal al bereikt en
opgebouwd hebben! Omdat het een lange vlucht geweest was
hebben we de eerste dag niet veel meer gedaan en gezien,
want we waren stikop!
’s Woensdags was het onze beurt om kennis te maken met
het schoolteam en de leerlingen. Dit moment kun je heel
moeilijk in woorden omschrijven maar we gaan het toch

proberen: we kwamen uit het bureau van mr. Baraza (headteacher) en toen stonden alle
leerlingen op de speelplaats bij het podium. Ze waren allemaal super uitgelaten en waren
allemaal aan het lachen en zingen. Die lachende gezichtjes van iedereen, dit gevoel is echt
prachtig, zowel bij Liesbeth als bij Marco kwam er onmiddellijk zelf een “big smile” op ons
gezicht!
De eerste dagen was het een beetje wennen en zoeken wat we konden betekenen. Het is
vooral wennen omdat de Keniaanse manier van lesgeven haaks staat op dat van België. Ook
verschoten we er beide van dat de klaslokalen zo mooi zijn! Evenals het vele materiaal dat ter
beschikking staat voor de leerkrachten en leerlingen. We werden ook in alle klassen heel
vriendelijk onthaalt, de kindjes van de kindergardens stonden spontaan recht en begonnen te
zingen! Zo vertederend en zeker wanneer ze allemaal “Jambo Jambo” (Hallo Hallo) riepen.
De weken daarna is Liesbeth in KG2 samen met teacher Lilian aan de slag gegaan. Zo heeft ze
enkele van onze Belgische methodes en spelletjes uitgelegd en heeft ze de slowlearners onder
haar vleugels genomen. Kelvin was zelfs de “most improved student” op het einde van het
trimester! Een hele prestatie!
Marco heeft in class 1 bij teacher Josephine ook twee slowlearners geholpen: Fidel en John.
Beide hadden ze vooral moeite met het lezen van het Engels. Op het einde van het schooljaar
zijn ze beide 3 plaatsen vooruit gegaan!
Op 5 augustus hebben we afscheid genomen van de
school en we zijn er beide van overtuigd dat we iets
betekend hebben voor de school, hoe klein het ook
maar is!
We willen het Rainbow4Kids team (Katrien, Dany,
Mary Rose, Vera, Ingrid), de leerkrachten,
headteacher Baraza, Paster Fred, de “fundies”
(klusjesmannen) en de andere vrijwilligers bedanken
voor de prachtige 5 weken Kenia!
En we willen vooral zeggen: “DOE ZO VERDER, want jullie zijn heel goed bezig!”
KARIBU SANA!
Marco en Liesbeth

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief oktober 2014, deel 1
Jambo jambo,
Het is belangrijk om even aan het thuisfront te laten weten dat we goed aangekomen zijn in Kenia, na een
lange vlucht die echt wel vlot verlopen is. Dankzij onze charmes mocht onze volumineuze bagage overal
door, en ondanks dat Katrien overal alarm gaf in de controles, kreeg ik haar toch mee ☺

Onze vlucht via Ethiopian Airlines: dik in orde, we sliepen een 5tal uurtjes, en we waren flink creatief bezig
zowel in de luchthaven als in het traject Addis Ababa tot Mombasa: prentboekjes maken! Toch jammer dat
we niet het lef hadden alles wachtende reizigers in de luchthavens aan het werk te zetten ;)

We reden van de luchthaven Mombasa Moi meteen naar school! Het leuke was, we kwamen onaangekondigd (Katrien had laten weten dat we pas de 5de oktober kwamen), en het was vanuit Katriens
standpunt echt wel als ‘check’ van de school bedoeld.
Terecht, want anders staan ze altijd netjes voor ons klaar, voorbereid en alles opgeruimd. Nu wilden we wel
es zien hoe een ‘gewone’ dag eruit zou zien...
En echt, we waren onder de indruk alles was proper, iedereen was in zijn klas goed bezig met lesgeven, het
was er rustig, het was er zoals het moet zijn! Dit gaf ons een gelukkig gevoel en een smile! Goeie start voor
onze 14 daagse hier!
Erna enkel de noodzakelijke boodschappen gedaan, en onszelf een dawa getrakteerd, lokale cocktail, zalig.
De rest is naar gewoonte: uitgepakt en doodmoe in slaap gevallen. ;)
Vandaag 2 oktober terug naar school, en de hele voormiddag in de 1ste kleuterklas vertoefd. Het leek er ok,
Katrien had als feedback dat het ok was, maar we wilden het doodgraag zelf testen: er ging veel energie in
het ontwikkelen van educatieve ideeën om de kids de kleuren aan te leren. En ja hoor, teacher Fathuma en
Sheila mogen terecht smilen, de kids kenden blue, green, yellow and red!

We gaven aan Fathuma en Sheila uitleg over het materiaal dat we meebrachten om de vormpjes aan te
leren (cirkel, ovaal, driehoek, rechthoek, vierkant: dit alles zit al in het examenpakket voor de 1ste
kleuterklas, dus we moeten erin meegaan als we de school willen laten groeien in z’n resultaten), we
zochten geschikte opbergdozen, en ook deze voormiddag gaf ons een goed gevoel.
We aten mee op school deze middag, bonen en mais, te veel en te zwaar en te warm voor ons, maar
lekker! We aten samen met de leerkrachten in de staffroom en we leerden wat woorden Swahili, onder
andere de maaltijd, de thee, de dagen van de week en nog een en ander, vreeeeeselijk moeilijk ☺

In de namiddag geld gaan wisselen (= geschooid achter de beste wisselkoers want het is geld voor het
project dus iedere euro telt!), internet credits gekocht, en om 17 u. terug voor de teachersmeeting. Een
goeie vergadering, ieder kreeg het woord, dat wil zeggen de gelegenheid even te ventileren, en erna
werden enkele werkpuntjes overlopen. Goed gedaan door Mr Baraza, onze nieuwe directeur, die duidelijk
groeit in z’n job. Amai, ik leerde de voorbije 2 jaar veel over leiderschap, energie geven/empowerment, en
ik zag hier warempel een ‘naturel’ staaltje!
Tegelijk ook kunnen helpen met het directiecomité in verband met hoe opvolgen / evalueren / het team
laten groeien. Boeiend!
En als besluit: het meest gehoorde woord van de leerkrachten na de start van hun 3de trimester en tijdens
het ventileren in de staffroom: I”m HAPPY / discipline / motivation.
Aan het Rainbowteam: ik geef nog uitvoerig verslag door van de meeting met de teachers, voor ons ook
belangrijk en goed om uit te leren.
Verder willen we aan iedereen die ons volgt, laten weten dat we het goed stellen, dat we er zin in hebben,
dat we ons een programma maakten (onder meer andere scholen bezoeken, minister van opvoeding en
onderwijs opzoeken, enkele problemen bespreekbaar maken, en verder alle onverwachte dingen ook
enthousiast aanpakken) en dat we van plan zijn in het weekend wat ontspanning te nemen ;)
We”ll see, we zien wel, alvast goeie voornemens!
Vele vele groetjes
Katrien ofte mama Rainbow Hilde, ofte auntie Hilda

Nieuwsbrief oktober 2014, deel 2
Jambo jambo!
Na een fijne en sterke start na onze aankomst hier
woensdag en donderdag, konden we vrijdag de
schoolweek mee afsluiten, met een goed gevoel.
In de voormiddag werd met Skype een connectie
gemaakt tussen het 6de leerjaar Sint Lutgardis Zuun (hun
juf Veerle was hier in juli op bezoek) en onze Keniaanse
class 8. Klas 6 van Zuun sponsort immers Saumu Wanza
uit class 8, en het was dus heel bijzonder in beide
richtingen!

Op verzoek van beide kanten doen we dit binnenkort nog eens! Moraal van het verhaal, of van het gesprek:
Klas 6 van Zuun beseft dat ze veel (te veel) hebben en soms toch niet gelukkig zijn... dit wil zeggen, ze
vroegen aan onze Keniaanse kids hoe die het doen om hier gelukkig te zijn, om zo’n brede glimlach te
hebben!

We woonden de les over de kleuren en de vormen bij in de 1ste kleuterklas, en het is fijn voor Katrien om te
zien hoe het educatief materiaal dat ze steeds zoekt en maakt, ook gebruikt wordt en resultaat geeft!

’s Middags aten we mee met de leerkrachten in de staffroom, we aten pilau na ndizi (Pilau met een
banaan), en dit is meteen telkens ons momentje om Swahili te leren ☺
Tijdens de namiddaglessen gingen we naar het
dorp, om er op een rustig moment goeiedag te
zeggen. Daar worden we altijd geconfronteerd met
zowel grote als kleine problemen, maar we genoten
tegelijk ook wel van de grappige tweeling Dan en
Rik, geboren in december 2012 en al bijna ‘klaar’
om naar school te komen in januari 2015!

Als afsluit van de schoolweek wandelen de oudste klassen
naar het strand waar er gesport of gezwommen wordt.
Fijn om zowel met de leerlingen als met de leerkrachten
onderweg te zijn en te babbelen,
en mee te spelen en een ontspannen manier om drukke
dagen af te sluiten.

In het weekend zochten we rust en ontspanning,
we kregen veel zon en zee en Afrikaanse pot ☺
Een bezoekje in het dorp gaf terug het gekende zondagse beeld:
mooie kleurrijke kleren, zingende stemmen vanuit de lokale kerkjes,
overal geur en kleur...

Vandaag maandag 6 oktober terug een gevulde schooldag, met vooral deze middag een belangrijke
afspraak met madam Chao, officer of education voor dit district. Het was een aangename lange en zinvolle
babbel, we kregen de gelegenheid om vele vragen te stellen, we kregen antwoorden en oplossingen, we
kregen tevens goede feedback over onze school en ook zij bedankte ons op haar beurt omdat ze al veel
bijleerde via ons... win win dus ;) Dit alles tijdens een lunch met een gebakken vis (Tilapi): we leren dus bij:
vergaderen en eten tegelijk = tijdswinst, en dat in het polé polé land ;). Erna feedback gegeven op school
aan de headteacher, met de leerkrachten wat ideeën gedeeld, en de schoolpoort gesloten, in de gietende
regen. Maar ook dan zijn de kids moedig en happy!

Vele groetjes en tot hoors,
Katrien en Hilde

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

