Vrijwilligerswerk bij Rainbow4kids
Les geven is ook verder durven kijken dan je neus lang is
en de wereld op een andere manier verkennen.
Rainbow4kids nodigt je uit om nieuwe wegen in te slaan
zodat je in een nieuwe wereld jezelf kan ontdekken.
Ontdek eerst via volgende vragen of je klaar bent om vrijwilligerswerk te doen in Kenia:
•
•
•
•
•
•
•

Wat betekent vrijwilligerswerk voor mij?
Waarom wil ik deze ervaring opdoen?
Welke mensen, gebeurtenissen en ervaringen hebben mijn interesse gewekt?
Wat hoop ik ter plaatse bij te dragen?
Hoeveel tijd wil ik in Kenia doorbrengen?
Ben ik bereid te betalen voor deze ervaring? Zo ja, wat zijn mijn financiële mogelijkheden?
Ben ik bereid om mijn “luxe” in te ruilen voor basisbehoeftes?

Via onderstaande puntjes willen we je wat meer vertellen, niet alleen over Kenia, maar ook wat Rainbow4kids jou te
bieden heeft en wat wij van jou inzet verwachten.
•
•
•
•
•
•
•

Algemene info over Kenia.
Wat heeft Rainbow4kids jou te bieden?
Wat kan Rainbow4kids van jou verwachten?
Waarvoor moet jezelf zorgen?
Vrijwilligersbijdrage.
Interesse?
Afspraken tussen de vrijwilligers en Rainbow4Kids

1. Algemene info over Kenia:
Kenia
Kenia of Kenya, officieel de Republiek Kenia of de Republiek Kenya, is een staat in Oost-Afrika. Het land grenst in het
noorden aan Ethiopië, in het oosten aan Somalië, in het zuidoosten aan de Indische Oceaan, in het zuiden aan
Tanzania, in het zuidwesten aan het Victoriameer, in het westen aan Oeganda en in het noordwesten aan Zuid-Soedan.

Talen
Kenia is een meertalig land. De officiële talen zijn het Engels, geïntroduceerd tijdens de Britse koloniale overheersing
tussen 1890 en 1964, en het Swahili, dat in heel Oost-Afrika als lingua franca fungeert tussen de verschillende volken
sinds enkele eeuwen voor de koloniale overheersing. Volgens Ethnologue worden er in Kenia totaal 61 talen
gesproken. Vrijwel allemaal zijn dit talen die hun oorsprong hebben op het Afrikaanse continent. Deze talen kunnen
worden onderverdeeld in drie taalfamilies; Bantoetalen, die vooral in het midden en zuidoosten van het land worden
gesproken, Nilotische talen in het westen en Koesjitische talen in het noordoosten.
Religie
Protestant 45%, rooms-katholiek 33%, moslim 10%, inheemse religies 10% en overige 2%.
Economie
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn export van koffie en thee, daarnaast toerisme naar nationale parken en
wildreservaten. De economische groei hapert echter al jaren. In het begin van de jaren negentig kromp de economie
zelfs, waarna de regering in 1993besloot tot liberalisering. Importheffingen en prijscontroles werden afgeschaft. De
hervormingen werden gesteund door de Wereldbank, het IMF en andere donoren, en leidde tot een groei van 4,5
procent over 1995 en 1996. Daarna zakte de groei weer in. Binnenlandse conflicten brachten de toeristenindustrie
schade toe
Onderwijs
Sinds de onafhankelijkheid van Kenia in 1963 is het onderwijssysteem enkele keren hervormd. Het huidige systeem
stamt uit 1985 en werd geïntroduceerd door president Daniel arap Moi. Dit 8-4-4-systeem houdt in dat kinderen 8 jaar
basisonderwijs ontvangen, waarna ze het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) krijgen. Vervolgens volgen ze
vier jaar middelbare school, dat het Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) oplevert. Vervolgens kan er een
vierjarige universitaire opleiding gevolgd worden. Enkele privéscholen houden echter nog steeds vast aan het systeem
dat in het Verenigd Koninkrijk gebruikt wordt.
Van alle kinderen in Kenia volgt zo'n 85% het basisonderwijs. Van alle kinderen die de basisschool succesvol doorlopen,
gaat 75% door in het voortgezet onderwijs. Van alle scholieren die hun KCSE behalen, studeert 60% (zo'n 38% van het
totaalaantal kinderen) verder, bijvoorbeeld op ambachtsscholen of publieke of particuliere universiteiten in het land.
zo'n 950.000 Kenianen hebben in het buitenland gestudeerd, overwegend in landen als India, het Verenigd Koninkrijk,
Canada, de Verenigde Staten, Rusland en Oeganda.
Er zijn 48 universiteiten in Kenia. 22 daarvan zijn openbaar, en 26 zijn particulier. De oudste universiteit van het land
is de Universiteit van Nairobi, sinds 1970.
Munteenheid
Keniaanse Shilling (KSH), 100 KSH = 1 EUR (afhankelijk van de wisselkoers)
Situering van het project
De rit naar de vrijwilligerswoning is al een excursie op zich. We bevinden ons aan de zuidkust. Omdat Mombasa op
een schiereiland gelegen is, omgeven door de zee en de Likoni-rivier, moet je de ferry nemen. De overtocht zelf duurt
maar 5 minuten. (Let op het aantal voetgangers dat heen en weer vaart) Je rit naar het zuiden verloopt op relatief
goede wegen en duurt ongeveer een uurtje.
Links
http://www.1world2travel.com/article.php?articleID=3332
http://www.digischool.nl/kenia/geografie.htm

2. Wat heeft Rainbow4kids jou te bieden?
Rainbow4kids nodigt je uit om nieuwe mensen en een andere cultuur te leren kennen. Door samen met de Keniaanse
leerkrachten de dag door te brengen zal je ze beter leren begrijpen en aanvaarden.
Je zal ervaringen en ideeën met hen kunnen uitwisselen. Je maakt deel uit van een lokale gemeenschap. Je maakt
kennis met de verborgen schoonheden van Kenia en wordt ondergedompeld in een andere cultuur. Je zal met een rijk
gevulde ‘bagage’ terug keren.
Die waardevolle en uitzonderlijke interculturele ervaring zal je dan kunnen meedragen en delen in je eigen klaspraktijk.
Je zal je een ander mens voelen. Want deze onvergetelijke momenten laten je nooit meer los.

•

Vrijwilligerswoning
• Gelegen tussen de lokale bevolking en op 5 minuten wandelafstand van de scholen.
• Ingerichte woning met alle basisbehoeften: keuken, badkamer met douche, toilet, leefruimte, veranda …
• 2 slaapkamers met telkens 2 aparte eenpersoonsbedden (muskietennetten, lakens en handdoeken zijn
aanwezig).
• Nachtwaker.
• Prijslijst met ‘richtprijzen’ van lokale producten.
• Educatieve documentatie.

•

Maaltijden
De maaltijden zijn niet inbegrepen in de vrijwilligersbijdrage
• Je kan zelf koken.
• Iemand komt, op jouw vraag, koken in de vrijwilligerswoning.

•

Transfer
Transfer van/naar luchthaven in Mombasa is inbegrepen in de eenmalige bijdrage.

3. Wat kan Rainbow4kids van jou verwachten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiaste belangstelling, interesse, inzet en initiatief tonen voor het project.
Minstens 20 jaar oud zijn.
Enige ervaring hebben in het basisonderwijs.
De Engelse taal machtig zijn.
Bereid zijn om je 4 dagen in de week in de scholen in te zetten (met een minimum van 2 weken).
In teamverband kunnen samenwerken.
Tijdens de stage individueel voor de klas kunnen staan.
Tolerante houding en respect hebben tegenover de mensen met wie je samenwerkt.
Onderlinge afspraken kunnen naleven.
Zich kunnen inleven in de Afrikaanse cultuur.
Onderhouden van de vrijwilligerswoning.
Het project ook na jouw verblijf blijven steunen.
Dat je op eigen risico komt.
Dat je de afspraken bevestigt in een door beide partijen ondertekent document.

4. Waarvoor moet jezelf zorgen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vliegtuigticket naar Mombasa heen/terug.
Reis- en annulatieverzekering.
Internationaal paspoort (opgelet, je reispas moet nog 6 maanden geldig zijn na de datum van je terugkeer!).
Toeristenvisum, aanvragen via https://www.ecitizen.go.ke/. Of betaal je ter plaatse.
Vaccinaties: informatie op: http://www.reisgeneeskunde.be of bij je huisarts.
Vrijwilligersbijdrage (zie punt 5).
Lokaal transport: taxi, matatu (lokale minibus)
Facultatieve excursie/safari/bezienswaardigheden (wij kunnen wel vrijblijvende informatie hierover geven).
Voldoende bescherming tegen de muggen en de zon.
Elke vrijwilliger komt op eigen risico.

5. Vrijwilligersbijdrage
•
•

Eenmalige bijdrage: 95 euro voor registratie/administratie/transport van en naar de luchthaven.
Verblijfskosten per persoon:
• 70 euro voor 1 week
⚫
360 euro voor 6 weken
• 140 euro voor 2 weken
⚫
420 euro voor 7 weken
• 210 euro voor 3 weken
⚫
480 euro voor 8 weken
• 250 euro voor 4 weken
⚫
600 euro voor 12 weken
• 300 euro voor 5 weken

6. Interesse?
Een reis van 1000 km begint steeds met een eerste stap (Chinees spreekwoord.) Leraars zonder grenzen helpt je graag
om deze eerste stap te zetten!
Indien je interesse hebt om als vrijwilliger bij Rainbow4kids aan de slag te gaan, stuur dan je CV met vermelding van
diploma’s en motivatie per mail naar de coördinator van ‘Leraars zonder Grenzen’ (info@lzg.be).
Belangrijk om te weten is dat vooraleer er stappen worden gezet je je als lid moet aansluiten bij ‘Leraars zonder
Grenzen’ (zie www.lzg.be).
Meer info kun je opvragen bij iemand van het Rainbow4kids team, verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk.
▪ Katrien Vermeersch
0478 76 89 84
katrien@rainbow4kids.be
▪ Mary Rose De Maeseneer
0474 30 71 78
mrdm01@gmail.com
▪ Ingrid Nechelput
0495 28 68 03
Ingrid.nechelput@outlook.com

7. Afspraken tussen de vrijwilliger en Rainbow4kids
Natuurlijk moeten er wel enkele afspraken worden nageleefd, je kunt deze aanvragen via katrien@rainbow4kids.be.

IF YOU CAN DREAM IT...
YOU CAN DO IT
ONDERWIJS IS EEN RECHT
Elk kind heeft recht op onderwijs. Het onderwijs moet gericht zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en voor de fundamentele vrijheden.
Zij moet het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle volkeren en onder alle ras- of
godsdienstgroepen bevorderen en de uitbreiding van het werk der Verenigde Naties voor het handhaven van de vrede
in de hand werken.

Ben je van plan een online aankoop te doen?
Ga dan zeker via
https://www.trooper.be/rainbow4kids
Zo steun je Rainbow4kids door maar één extra likje.

Rainbow4kids
Olmenlaan 24 - 1750 Lennik
 katrien@rainbow4kids.be
 www.rainbow4kids.be

