2016
Januari:

Start nieuw schooljaar met 437 leerlingen

Februari:

Start computercursus in de Talent Academy

Tijdens de maand februari zijn enkele teamleden voorbereidingen
gaan treffen om de andere modules uit te werken:
✓ Kookklas: Het is de bedoeling dat de leerlingen kennis maken met
een verfijnde Afrikaanse keuken met een tikkeltje Europese
aanvulling, zodat ze klaar zijn voor een job in de restaurants, hotels
of bij particulieren. Geplande start in september, de
aanpassingswerken in de kookklas zijn reeds begonnen.
✓ Naaiklas: Aanleren van de basistechnieken. Geplande start in
januari/februari 2017.
Maart:

De Rainbow familie leeft mee met België
Naar aanleiding van de gruwelijke aanslagen op 22 maart 2016 in
Zaventem en Brussel, leefde onze school mee met het verdriet in
België
Namens de ‘Rainbow4kids’ primary school wil ik graag onze solidariteit
met België aanbieden. Moge God de getroffen families vrede en kracht
geven.
Wij bij ‘Rainbow’ zijn het beste voorbeeld dat het mogelijk is om als
moslims en christenen samen te leven in deze maatschappij als één
familie.
Wij zeggen nee tegen terroristen. We omarmen vrede en harmonie.
Pastor Fred, manager Rainbow4kids

April:

De eerste afspraken worden gemaakt voor onze kook- en naaiklas.
Dankzij het enthousiasme van onze leraar Paul is onze ‘Hotel Academy
Diani’ een feit. De kookfornuizen, potten, pannen, borden, glazen,
bestek worden aangekocht

Mei:

Oproep aan de sponsors om een brief te sturen naar hun sponsorkind

Dankzij Angelo kregen we 2 vrachtwagens met brandhout, waarmee
we weer een tijdje kunnen koken. Ook bezorgde hij ons een hele berg
zand, waarmee onze kinderen zich kunnen amuseren tijdens de
speeltijd

Juli:

Een groep vrijwillige Belgische leerkrachten hebben zich onder hun
verlof vooral toegelegd op het begeleiden van kinderen met een
leerachterstand en ze hielpen onze Keniaanse leerkrachten bij het
uitwerken van leuke turnlesjes. Andere vrijwilligers hebben de kapotte
uniformen vakkundig hersteld. En er werden rekjes gemaakt voor de
klassen, kapotte schoolbanken hersteld, de geschilderde hinkelspelen
werden weer opgefrist, nieuwe vertelboekjes werden aangekocht en
voorzien met ons schoolstempel, naaimateriaal werd gesorteerd,
sponsorbrieven werden uitgedeeld, enz. enz.
Kinderen met leerachterstand helpen

Nieuw lesmateriaal maken, uitleggen en gebruiken

Turnlesjes op de nieuwe speelplaats

Schooluniformen worden hersteld….

… en ook de schoolbanken worden nagezien

Vertelboekjes werden aangekocht

Bestaande rekken werden aangepast en enkele nieuwe werden er
gemaakt

Naaigerief uit de ‘store’ wordt gesorteerd om te gebruiken in het
naaiatelier

Meegenomen spelletjes worden op een stevige plank geplakt en
aangeleerd aan zowel de leraren als de kinderen

Sportnamiddag. Rainbow voetbalt tegen een school uit de buurt

Onze leerlingen werken graag in de schooltuin. Ze verzorgen alles zelf
en zijn fier op de bananenboom. De jonge konijntjes worden door
iedereen vertroeteld

En op een vrijdag was er dankzij lieve sponsors…. geit op het menu

Rainbow, de leerlingen en het onderwijzend personeel danken al de
vrijwilligers die in juli bij hen langs zijn geweest voor hun inzet

Augustus:

Inrichting van de ‘Fashion Academy’. Voorziene startdatum: februari

Rainbow aanwezig op de Lennikse feesten

Start bouw internaat

September:

Oktober:

Start Hotel Academy Diani

Rainbow4kids primary school en de Ave Mariabasisschool (Vlezenbeek) doen
mee met ’Saved the bell’. Via Skype luidden ze samen de bel voor een goed en
degelijk onderwijs voor iedereen

Afwerking en opening internaat
Wat een zalig gevoel... ons internaat werd vandaag officieel geopend.
Met man en macht werden de slaapruimtes gebruiksklaar gemaakt. Dit
initiatief zal onze kinderen zeker helpen om in een rustige omgeving te
kunnen studeren en zorgeloos genieten van hun nachtrust.

Het internaat in gebruik, niet alleen om te overnachten maar ook naast het
studeren, zelf instaan voor het onderhoud, de was en de plas

Bezoek Belgische ambassadeur in Kenia
Vip-bezoek bij Rainbow. De Belgische ambassadeur kwam voor de
lunch naar de Hotel Academy Diani en bezocht ook de Rainbow4kids
primary school

Opkuis oude store

Verdriet bij de leerlingen, er is een konijntje gestorven en door hen begraven

Voorstelling van ons project bij de GROS van de gemeente Roosdaal

Graduationsday KG 3 (Overgang van de kleuter- naar de lagere school)

Prayersday (bij het begin van de eindexamens van het 8ste leerjaar)
Cadeautjes klaarmaken voor de parentsday, dat wil zeggen de eerste 3
leerlingen van elke klas en de meest gevorderde krijgen een geschenkje

November:

De jongens van klas 8, genieten van het avondmaal, alvorens te gaan
studeren voor de eindexamens die morgen beginnen

Schoolreis voor onze laatste jaarsleerlingen

Oktober november

Bouw zonnecollector
De school Rainbow4Kids gelegen te Maweni in Kenia, vangt ongeveer
450 leerlingen op. De meeste kinderen hebben het thuis niet zo breed,
de ouders hebben dus ook niet voldoende geld om hun kinderen eten
te geven. Daarom heeft de school beslist om alle kinderen die er naar
school gaan 2 keer per dag eten te geven (’s morgens en ’s middags).
Natuurlijk is er heel veel energie (hout) nodig om 2 keer per dag 450
hongerige maagjes te vullen. Momenteel wordt in de school op hout
gekookt. Dit heeft enkele nadelen. Eerst en vooral is het verbranden
van hout slecht voor het milieu. Ten tweede is het rendement van de
verbranding heel slecht waardoor er veel hout nodig is om te koken.
Als laatste is het aanschaffen van hout in deze streken zeer duur.
Hierdoor lopen de energiekosten van de school heel hoog op. Soms
bijna onbetaalbaar. Zeker als ze de school elk jaar willen blijven
verbeteren door nieuwe boeken en spullen aan te kopen voor de
leerlingen.
Daarom kwam de Vlaamse vzw Rainbow4kids met de vraag naar de
vzw ‘Students for Energy in Africa’ als het mogelijk was om een
‘groenere’ en een kostenbesparende installatie te ontwikkelen
waardoor hun energiekosten dalen. Dit houdt dus in dat er een
installatie moet worden gebouwd die weinig tot geen schadelijke
stoffen produceert. En het hout verbruik doet dalen. Bijvoorbeeld door
gebruik te maken van wind of zon. Na een korte analyse van het
probleem hebben we besloten om een zonnetrog (zie foto) te bouwen
op de school. Dit is een schotel die het zonlicht reflecteert in één lijn,
waardoor de vloeistof op deze lijn warm wordt. Hierdoor is mogelijk
om het water al voor te verwarmen al dan niet aan de kook te
brengen. Dan is er nog amper energie uit hout nodig om te koken de
zon heeft al het merendeel van de hitte aan het water toegevoegd. Het
water dat uit de zonnetrog komt is ongeveer 95°C. Als we dan weten
dat water kookt op 100°C, dan is dit een grote energiebesparing (eerst
moest het water van 27°c tot 100°C verwarmd worden). Hierdoor
moet er dan veel minder ‘duur’ hout worden aangekocht. Een extra
opdracht die we van de vzw kregen is dat de Kenianen zelf moeten
instaan om dit project na te maken. Het concept van ons ontwerp kan
dan worden gebruikt om de afstuderende kinderen aan een eigen
bedrijfje te helpen. Dit kan doordat wij samen met hun, ons project
gaan opbouwen. Hierbij moeten we hen dan genoeg begeleiden. Het
moet voor hen mogelijk zijn dat ze dit project op andere plaatsen nog
kunnen nabouwen als wij weg zijn.
Het doel van het project omvat dus enkele dingen. Eerst en vooral de
energie kost van de school doen dalen. Hierdoor komt er bij de school
meer budget vrij voor andere projecten. Ten tweede moet het
mogelijk zijn dat de mensen daar hun eigen bedrijfje kunnen starten
met het project dat we daar verwezenlijken. Dat ze met de opgedane
kennis een start hebben om zelf het project na te maken en hiermee
de kost verdienen. En als laatste de plaatselijke economie steunen

door het nodige materiaal daaraan te kopen en plaatselijke arbeiders
aan te werven bij de opbouw van de installatie.
Nadat wij vertrekken wordt het project door de vzw nog opgevolgd. In
februari 2017 gaat er een nieuwe groep naar dezelfde plaats om de
bevolking nog meer te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen
bedrijf. Ook wordt dan gekeken of de installatie naar behoren werkt.
Verder wordt ook alle informatie doorgegeven aan de Vlaamse
eigenaars die ook ongeveer 6 maanden per jaar hier verblijven. Ook zij
zien toe op het goed functioneren van de installatie.

