2018
Januari:

Start nieuw schooljaar met 342 kinderen
Er werd reeds jaren overgesproken om net als in België over te stappen naar zes in
plaats van acht leerjaren op de lagere school. Vanaf dit schooljaar is het zover en zijn
we gestart met het nieuwe leerplan. Concreet wil dit zeggen dat de leerjaren 1, 2 en
3 zijn begonnen met een cyclus van zes jaar lagere school. Al de andere leerlingen,
blijven het oude systeem van acht leerjaren volgen. Vanaf januari 2023 zijn er dan
nog maar zes leerjaren, allemaal volgens het nieuwe systeem.
Voor onze school betekent dit ook dat al onze huidige leerboeken in de drie eerste
leerjaren niet meer gebruikt kunnen worden. Dus moeten er nieuwe worden
aangekocht. Dit vergt een zware financiële inspanning voor de school.
Brieven schrijven en knutselen voor onze sponsors
Eind januari, begin februari worden de foto’s van de kinderen getrokken die dan aan
de sponsors worden bezorgd en dit samen met een briefje en/of knutselwerkje. Dit
jaar maakten alle kinderen een vliegertje.

Vertrek 5de container naar Kenia
In de loop van de maand werd voor de vijfde keer een container gevuld met
materiaal voor de Rainbow4kids school. Hartelijk dank aan iedereen die op de één of
andere manier hiervoor gezorgd hebben en ons materiaal bezorgd hebben.
Voorziene aankomst in Kenia: april 2018.

In afwachting van het laden …

Alles moet apart ingepakt worden

Het laden kan beginnen

Aankomst stagiairs
Tijdens de periode januari-april verblijven
er een achttal Vlaamse leerkrachten in
opleiding bij ons op het project om er
een stage te doen.

Ze worden door leden van het Rainbow team
opgewacht op het vliegveld van Mombasa

Februari:

Start Trooper
Yes, we zijn ‘in the air’ met onze Trooper-pagina.
Vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! Huh?
Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Wel, via onze
trooperpagina:
1. Je surft naar www.trooper.be/rainbow4kids
2. Daar klik je op 1 van de banners van de partnershops
3. Je doet je aankoop bij één van de partner-shops en
betaalt gewoon de normale prijs, géén euro extra.
4. Omdat je via de Trooper-pagina naar de shop surft, weet
de shop dat je ons steunt.
5. Je aankoop is rond en Rainbow4kids krijgt een percentje.
Gemiddeld € 5 per aankoop van € 100.

Foto’s van onze kinderen maken voor de sponsors

Brandhout voor onze keuken
Brandhout is in Kenia duur en we hebben veel hout nodig in onze keuken.
Daarom dank u, Angelo voor het hout dat je ons zomaar bezorgt.

Maart:

Vlaamse artsen komen spelenderwijze eerste hulp technieken aanleren aan de kids

Onze sponsors ontvangen post uit Kenia
Onze sponsors krijgen deze maand een dikke omslag uit Kenia met daarin: een foto,
brief en/of tekening, vliegertje en onze nieuwsbrief met daarbij het vriendelijk
verzoek om het sponsorgeld voor 2018 te betalen.

April:

20 jaar Leraars zonder Grenzen
Rainbow4kids is al een aantal jaren lid
van deze vereniging.
Wij werken met hen samen voor onder
meer het selecteren en begeleiden van
stagiairs op ons project.

Nieuwe leerboeken
Onze stagiairs hebben met het sponsorgeld dat ze vanuit België meenamen nieuwe
leerboeken aangekocht. Asante sana - Dank jullie wel.

Parents’ day
Op het einde van ieder trimester heeft de ‘Parents’ day’ plaats. Die dag komen de
ouders naar school om de horen hoe hun kinderen het gedaan hebben op school.
Voor iedere klas zijn er vier geschenkjes voorzien, voor de drie beste en voor diegene
die de meeste vooruitgang heeft gemaakt in het afgelopen trimester.

Geschenkjes worden gereed gelegd

Nog even overleggen

De ouders in hun mooiste kleren, luisteren aandachtig

Aankomst 5de container

Zo fier met hun cadeautje

Afscheid stagiairs
Na bijna vier maanden nemen de stagiairs afscheid van de kids en de school.

Mei:

Stukken van mensen
In het programma 'Stukken van Mensen' op 4 werd een gouden plaat van Abba te
koop aangeboden. Chris, de sympathieke verkoper, vertelde de kijkers dat de
opbrengst voor het project Rainbow4kids in Kenia zou zijn. Door een goede
verkooptechniek kon Chris het mooie bedrag van 450 euro voor de gouden plaat
krijgen. De kinderen van de Rainbowschool en het Rainbow team in België en Kenia
danken Chris heel hartelijk voor dit mooie gebaar.

Provincie Vlaams Brabant steunt Rainbow4kids
VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 277.590 euro aan 22 projecten
die een directe en reële lotsverbetering voor mensen in het Zuiden beogen. Tegelijkertijd
versterken deze projecten het wereldburgerschap in Vlaams-Brabant. Rainbow4kids, het
project van juf Katrien, ontvangt 2500 euro.

‘Door onze steun aan deze projecten stimuleren we echte Noord-Zuiduitwisseling’,
zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid. ’22 ngo’s en 4de pijlerorganisaties die
een project uitwerken met een partner in het Zuiden, krijgen samen 277.590 euro.
Sinds de opstart van dit subsidiereglement in 2015 kregen 83 Noord-Zuidprojecten
samen 1.361.960 euro’.
Deze projecten zorgen op een directe manier voor lotsverbetering in het Zuiden en
zijn tegelijkertijd relevant voor de inwoners van Vlaams-Brabant. Ze verbreden het
draagvlak voor internationale solidariteit in Vlaams-Brabant, versterken het
wereldburgerschap onder de inwoners en stimuleren nieuwe, innovatieve
samenwerkingsverbanden.
‘Wat we doen in het Noorden heeft invloed op het leven in het Zuiden en omgekeerd’,
zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Daarom zetten we in op een duurzame samenwerking
tussen Noord en Zuid, die impact heeft op het leven van mensen in Noord én Zuid. De
projecten zijn gebaseerd op internationale solidariteit en participatie van de
betrokkenen. 83 projecten in vier jaar is niet niks. Deze dynamiek stemt ons heel
positief’.
De 2500 euro die Rainbow4kids ontvangt zullen dienen voor het vernieuwen van
het afdak en de plaatsing van zonnepanelen in de Rainbow4kids school in Ukunda
(Kenia).

Juni:

Verkoop tweedehandsboeken
De bibliotheek van
Sint-Pieters-Leeuw verkocht haar
oude boeken voor 1 euro per stuk
tijdens ‘Leeuw Rinkt’.
De opbrengst was voor
‘Rainbow4kids’.

Recycleren in Kenia
Vlak voor de ingang van de school,
langs de grote weg naar het
vliegveld werd door de Keniaanse
overheid een recyclage punt
neergezet. Na de afschaffing van de
plastic zakken is dit de volgende stap
om bewuster met het milieu om te
gaan.

Wereldkampioenschap voetbal
Onze leerlingen en de leerkrachten zijn uiteraard supporters van de Rode Duivels.

Juli:

Vrijwilligers aan het werk
Tijdens de maand juli zijn er zoals gewoonlijk een aantal vrijwilligers aanwezig om te
helpen bij allerlei werkjes. Hierbij een overzichtje wat ze zoal gedaan hebben.

Er werd les gegeven….

lessen voorbereid…

gordijnen genaaid…

boeken voor de schoolbibliotheek gereed gemaakt

geschilderd…

en getimmerd

Post uit België
Ook dit jaar werd er in de loop van de maand juni een warme oproep gestuurd naar
de sponsors om een brief(je) mee te geven aan de vrijwilligers die in juli naar Kenia
vertrekken. We kregen veel brieven, waarvoor dank. Voor de kinderen die geen brief
van hun sponsor kregen, maakten we ter plaatse nog een briefje, op die manier
kreeg dit jaar ieder kind ‘post uit België’.

Eerst de post controleren en sorteren, klas per klas…

en dan uitdelen van de peuterklas…

tot in leerjaar 8

Kasten kregen nieuwe gordijnen
Dit jaar kregen al de klassen van de lagere school nieuwe gordijnen voor hun kasten.

Dit is het eindresultaat

Geit op het menu bij de lunch
Twee koppels bij onze vrijwilligers hadden deze maand iets bijzonders te vieren en
heel de school mocht meevieren. Er stond geit op het menu. Voor onze kids een
echte traktatie, want vlees krijgen ze bijna nooit. En of ze het lekker vonden.

Schoolreis 8ste leerjaar
Op het einde van het tweede trimester is de jaarlijkse schoolreis voor de leerlingen
van het laatste jaar naar het Hallerpark weer doorgegaan en dit dankzij de
sponsoring door Steven van Goveco.

Augustus:

Lennikse Feesten
Tijdens de Lennikse Feesten was Rainbow4kids aanwezig in het Afrikaans dorp met
workshops dansen en knutselen. En natuurlijk was er ook wat te drinken en te eten.

Voorbereiding derde trimester
De leraren bij Rainbow4kids in vergadering bijeen om de laatste termijn van het
schooljaar voor te bereiden.

September:

Wim & Denise: 50 jaar getrouwd

Op 1 september vierden onze
vrijwilligers Wim & Denise hun gouden
huwelijksjubileum en wij mochten er via
skype bij zijn.
Dankzij familie en vrienden van
Wim & Denise, kregen onze kids
nieuwe schoolboeken.

Nieuwe matrassen
Dankzij Angelo kregen we een aantal nieuwe matrassen
voor ons internaat.
In voorbereiding op de staatsexamens op het einde van
het schooljaar verblijven onze leerlingen van het achtste
leerjaar vanaf september tot einde oktober in de week
op het internaat.

Zorg voor het milieu
Rainbow4kids draagt ook zorg voor het milieu en probeert zijn steentje bij te dragen.
Onze kids zijn dan ook gewapend met grote plastic zakken, de strijd aangegaan met
al het vuil dat iedere keer bij vloed op het strand, dichtbij de school, aanspoelt.

Oproep om iets te organiseren in het kader van ‘De warmste week’
Ook dit jaar gaat ‘De Warmste week’ weer door en wel van 18 tot en met 24
december 2018.
Wij hopen dat er ook dit jaar weer lieve sympathisanten van Rainbow4kids zijn,
die een activiteit voor ons willen organiseren. Je kunt dit doen vanaf nu tot en met
24 december 2018. Ons project is reeds geregistreerd en goedgekeurd door de
Koning Boudewijnstichting.
Meer info over ‘De Warmste Week’ op www.dewarmsteweek.be.

50 jaar getrouwd Wim & Denise

Missiefeest Marke
Naar jaarlijkse gewoonte werd in Marke, de thuis gemeente van mama ‘Rainbow’ het
Missiefeest georganiseerd ten voordele van ‘Rainbow4kids’.

Oktober

Saved by the bell
Ook Rainbow4kids draagt haar steentje bij om de doelstellingen voor duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen te halen, wij gaan in het bijzonder voor puntje 4, dat is
kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
Op vrijdag 5 oktober 2018 luiden wij de bel in samenwerking met Leraars zonder
Grenzen, de Ave-Mariabasisschool in Vlezenbeek en onze Rainbow4kids
primaryschool in Ukunda. Om 9 uur (Europese tijd) gaat het gebeuren, bellen en
skypen met elkaar.

Vrijwilligers aan het werk, deel 2
Ook in oktober mochten we verschillende vrijwilligers verwelkomen op ons project.

PP1 skypt ‘live’ met het
WZC Aksent in Lendelede.

Begin weekend

Vrijdagavond: we wachten op grote broer/zus om aan het weekend te beginnen.

Begin van de examenperiode

Om de examenperiode goed te kunnen starten, werden onze kids op een voedzame
maaltijd getrakteerd met een stukje vlees, dankzij de aanwezige vrijwilligers.

Verjaardag mama Rainbow

Uitreiking rapporten en cadeautjes, einde schooljaar
In Kenia is het gebruikelijk dat de rapporten worden uitgereikt in het bijzijn van de
ouders. In iedere klas krijgen 4 leerlingen een cadeautje. Te weten de nummers 1, 2
en 3 van de klas en de leerling die het meest vooruit gegaan is, krijgt de vierde prijs.

En de klas die het allerbeste scoorde krijgt een beker.

En natuurlijk wordt er
ook gedanst

Start eindexamens
Voor de start van de examens van class 8 was het prayersday op onze school.
De kinderen kregen succeskaarten van familie, vrienden en de school.
En als afsluiter werd er een voedzame maaltijd aangeboden.
We wensen alle studenten veel succes met hun examens.

November

Graduation day
Op graduation day wordt het einde van de kleutertijd gevierd en mogen de kinderen
in januari naar Grade 1 van de primary school.

Pizza
Na hun examens van vorige week kregen de leerlingen van class 8 gratis pizza
aangeboden door Jolly bar. Wat een verrassing!

Bibliotheek
De afgevoerde boeken van de Leeuws bibliotheek krijgen op de Rainbow4kids school
een tweede leven. Onze kleuters genieten van de prentjes. Dank u wel - Asante sana
bibliotheek.

Scouts in Borchtlombeek bakken pannenkoeken

Internationale kinderrechten dag
Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale
Dag van de Rechten van het Kind' gevierd. UNICEF en
de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20
november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn
de basisrechten van alle kinderen ter wereld
vastgelegd.
De belangrijkste rechten van het kind zijn: dat zij
recht hebben op onderwijs; op een veilig en gezond
leven; op bescherming tegen kinderarbeid; recht op
bescherming tegen mishandeling en geweld; recht
om op te groeien bij familie; recht op veilig
drinkwater; recht op goede gezondheidszorg. Op
deze rechten hebben alle kinderen waar ook ter
wereld recht.
Rainbow4kids probeert dag in, dag uit deze kinderrechten in de praktijk te brengen
op de Rainbow4kids primary school in Ukunda (Kenia) en zo de Keniaanse jeugd een
goede start in het leven te geven.

December

Lancering nieuwe website
Bijna alles over Rainbow4kids vind je op onze website: www.rainbow4kids.be
of via onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/Rainbow4Kidsbe-110277329045194/

Weet je de naam van je sponsorkind niet meer of in welke klas hij/zij zit? Ga naar de
bladzijde van de gesponsorde kinderen en de zoekbalk lost het graag voor je op.

De Warmste Week
Tijdens de maand december werden er in het kader van ‘De Warmste Week’
verschillende activiteiten voor Rainbow4kids georganiseerd.

Dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen tijdens ‘De Warmste Week’ voor
Rainbow4kids.

Sinterklaas bij Mong Blok in Pepingen
De Sint kwam op bezoek bij Mong Blok in Pepingen. Ter gelegenheid van de warmste
week organiseerde een enthousiaste collega van Mary Rose, Katrien De Crick “ikfotograag”, een fotosessie, namelijk een foto4live met de Sint voor een vrije
bijdrage. De opbrengst ging naar Rainbow4kids

Groeiend Lennik Zwingt maakt weer ‘goede doelen’ blij
De negende Lennik Zwingt lokte dit jaar zo veel volk dat het evenement stilaan te
groot wordt voor de gelegenheidszaal Het Vetkot. Twaalf uur hard werken door de
medewerkers en opnieuw een grotere opkomst zorgde er voor dat Volley
Groenenberg dit jaar weer meer geld kan toestoppen aan de goede doelen.
Ook dit jaar heeft Lennik Zwingt, een organisatie van Volley Groenenberg, een deel
van de winst van het evenement weg geschonken aan goede doelen. Door de
stijgende inkomsten krijgen de 4 gesteunde initiatieven dit jaar elk 1.000 €.
Een van de cheques was voor Rainbow4kids, zij willen hiermee de klassen van
elektriciteit voorzien.

