2022 - 1
Omwille van teveel tekst hebben we 2022 opgesplitst in twee delen
Hierbij het gedeelte over de periode januari - juni 2022
Januari

Start derde trimester schooljaar 2021
Op 4 januari is na een korte kerstvakantie het derde trimester van het
schooljaar 2021 gestart. Normaal begint in januari telkens een nieuw
schooljaar, maar na de langdurige sluiting van de scholen in 2020 omwille
van de corona, zijn we deze achterstand nog steeds aan het inlopen. Als
alles volgens de planning verloopt kunnen we volgend jaar in januari 2023
weer starten op de gebruikelijke manier.

Onze speelplaats is weer gevuld met spelende en lachende kinderen
Ook ons internaat start weldra
Voor class 8 start hun laatste trimester op onze school. Vanaf de volgende week blijven ze
hier slapen zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op hun eindexamen. Maar voor het
zover is moet alles terug in orde worden gebracht. De kinderen doen dit allemaal zelf met de
hulp van hun leraar Mr. Ibrahim en Madame Fatuma, de onderdirectice.

Oude koffers die door de kinderen worden gebruikt om hun persoonlijke spullen in te steken
worden gewassen en gelucht. Alsook de lakens en de dekens, deze drogen goed in de zon.
Ondertussen worden ook de muskietennetten opgehangen.
Reacties op de kerst- en nieuwjaarswensen van onze kinderen
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Nieuws van Trooper
Sinds de start van Trooper doet Rainbow4Kids
hieraan mee. Er hebben op dit moment 56
personen al één of meer online aankopen
gedaan, waar wij een procentje op krijgen.
Deze personen hebben samen 578 aankopen
gedaan, waarop wij een mooi procentje
kregen. Waarvoor onze hartelijke dank.

Trooper en Delhaize steunen Rainbow4Kids
Belangrijk nieuws voor iedereen die weleens zijn winkelkarretje vult bij Delhaize. Delhaize en
Trooper hebben de handen in elkaar geslagen, want door te winkelen bij Delhaize kan je nu
ook de kas van Rainbow4Kids spijzen.
Vanaf 13 januari 2022 kan je, je SuperPlus-punten, dat zijn de punten die je automatisch
spaart met je aankopen bij Delhaize, inruilen voor een schenking aan Rainbow4KIds en ons zo
aan extra financiële middelen helpen. Hoe je het moet doen, zie je in bijgaande video.
https://www.youtube.com/watch?v=GKcN-_SQNX4&t=8s

Sfeerbeelden van gelukkige kinderen op onze school

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen zich uitleven op onze ruime speelplaats en er is
plaats genoeg om veilig te kunnen spelen.

Internaat klas 8
Bij de start van dit derde trimester schreven we hier al dat het internaat voor klas 8 gereed
gemaakt moest worden. Ondertussen zijn ze volop bezig met zich voor te bereiden voor de
officiële eindexamens van het lager onderwijs.
Hier hun dagindeling. Opstaan om
4 uur 's morgens om vervolgens
een drukbezette dag te beginnen.
En... ze doen dit met volle goesting.

Ze schreven ook nog een brief naar
hun sponsors om hen te bedanken.

Kinderen van klas 4 leren naaien
In het leerplan voor het vierde leerjaar staat ondermeer dat de kinderen moeten leren
naaien. In het filmpje is te zien, hoe dit in zijn werk gaat.
https://www.facebook.com/maryrose.demaeseneer/videos/1082207122634815
Filmpje goed bekeken? Het is de onderwijzer die niet alleen de meisjes, maar ook aan
de jongens leert hoe ze met naald en draad moeten omgaan. Van emancipatie
gesproken.

Lunch op vrijdag
We eindigen de maand januari met twee filmpjes, gemaakt tijdens de lunch in de refter van
de school.
https://www.facebook.com/110277329045194/videos/648859526568744
https://www.facebook.com/110277329045194/videos/1107174346490435

Februari

Elk kind verdient een sponsor
Bij het begin van het derde trimester zochten 29 kinderen nog een sponsor, dankzij een
strategische campagne op Facebook konden we begin februari, zo fier als een gieter,
aankondigen dat al onze 450 kinderen een sponsor hebben gevonden. Meer zelfs we hebben
al een aantal mails gekregen om bij de start van het nieuwe schooljaar hen te verwittigen. Dus
een dikke 'dank u' aan iedereen die ervoor gezorgd hebben dat onze 450 leerlingen een
sponsor hebben gevonden

De fotograaf komt langs
Net als bij ons komt hier de fotograaf
langs om van ieder kind enkele foto’s te
maken. Eentje met een naamkaartje,
zodat we na het afdrukken nog weten,
wie erop staat, vervolgens eentje zonder
naamkaartje voor de sponsor, (deze
worden aan hen bezorgd rond Pasen, bij
de start van het nieuwe schooljaar) en als
laatste een foto voor op de website. De
fotograaf van dienst was Dany en Mary
Rose de assistente. 450 kinderen x 3, dat
zijn 1350 foto’s, een heel karwei.

Mama Rainbow vertelt…
Op Valentijnsdag - 14 februari - kwam Madame Fatuma mij vertellen dat zij en een 40-tal
kinderen van onze school uit het vierde tot en met achtste leerjaar hebben deelgenomen aan
een bijeenkomst op zaterdag (dus op hun vrije dag) waar ze info kregen over hun rechten en
wat te doen bij een aanranding. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd met toestemming
van de ouders door de ‘160 girls justice clubs’. Gelukkig mochten er een veertigtal kinderen,
zowel meisjes als jongens, er van hun ouders naar toegaan. De eerste stappen zijn dus gezet
om onze leerlingen weerbaarder te maken. Voor mij is het een grote droom die werkelijkheid
is geworden… en dat allemaal op Valentijn .
Op het eind van de infodag kregen al de deelnemers een polsbandje met de naam van de ‘160
girls justice club’ er op gedrukt. Ze dragen het terecht vol trots.

Via deze link kunt u ook het filmpje bekijken waarin 2 kinderen Mama Rainbow meer info
kwamen geven. https://www.facebook.com/110277329045194/videos/324891912925053

Markant Oudenaarde op bezoek
Vandaag schonk Markant Oudenaarde aan alle 450 leerlingen van onze school een doosje
melk. Dit is voor hen iets heel uitzonderlijk en ze waren allen heel dankbaar voor deze
traktatie.

Week van de vrijwilligers
Bij gelegenheid van de ‘week van de vrijwilligers’ willen
wij graag al onze vrijwilligers, sponsors en
sympathisanten van harte danken voor hun inzet en
steun aan ons project Rainbow4Kids.

Bijna vakantie…
Het einde van het schooljaar 2021 is in zicht, maar voordat de schoolpoort gesloten wordt
voor de grote vakantie, staat er nog heel wat op het programma, zoals de ‘graduation day’ (de
overgang van de kleuterschool naar de lagere school); de ‘prayers- day’, er wordt die dag dan
gebeden voor het welslagen van de eindexamens van klas 8.
Hier volgen nog wat sfeerfoto’s uit onze school
Natuurlijk niet alleen maar spelen, maar ook leren…

en de afwas doen na de middaglunch…

de kleintjes doen tijdens de speeltijd een siësta en de groten oefenen een dansje

Tandhygiëne wordt aangeleerd

Getuigenis van een bezoeker aan ons project

De Young Readers Foundation en Rainbow4Kids school in Ukunda, Kenia slaan de handen in
elkaar. De leerlingen van het achtste leerjaar gaan mij allemaal een korte tekst bezorgen over
hun dromen, hun hobby's, angsten, verlangens, ze mogen zelf kiezen waarover ze willen
schrijven. Ik ga al deze teksten verwerken tot een kort manuscript dat ik ga proberen uit te
geven. Het is voor deze kinderen, die zich aan elke strohalm optrekken, een unieke kans om
eventjes aan het verschrikkelijk moeilijke leven hier in Ukunda te ontsnappen, een held te
worden in een verhaal, en hun droom op een beter leven, levendig te houden. Deze kinderen
verdienen deze kans!!!
Tot tranen toe ontroerd
Ik mocht bijna 40 teksten ontvangen, en niet zo maar enkele verplichte zinnetjes, neen, het
waren allemaal ontroerende levensverhalen die me bij momenten serieus de keel
dichtschroefden. Over de foto heb ik een filmlaag gelegd zodat de tekst onleesbaar is want het
zijn verhalen recht uit het hart, maar met ook hartverscheurende emoties.
Ik ga deze teksten allemaal in 1 verhaal gieten dat tweetalig zal worden uitgegeven, links in het
Nederlands, rechts in het Engels, zodat de kinderen het ook zelf zullen kunnen lezen en ik ook
hier in Vlaanderen en Nederland lezers kan laten genieten (hoewel dit misschien een
verkeerde woordkeuze is) van de verhalen en lotgevallen van deze kinderen die ook dromen
van een betere toekomst.
Erik Persoons

Maart

Laatste schooldag
Vandaag, 1 maart, de laatste schooldag. Nog even genieten samen met de vriendjes.
PP2 oefenen hun dansje met Ingrid voor de graduationday op donderdag en class 8 oefenen
hun dans voor prayersday op zaterdag. Voor de andere kinderen start vandaag een lange
vakantie. Hopelijk kunnen we ze allemaal terug verwelkomen eind april.

En nu mag de vakantie beginnen

Rainbow4Kids in de kijker in Lennik
In het tweemaandelijks infoblad van de gemeente Lennik, de thuisbasis van Mama Rainbow,
wordt in het maart-april nummer deze keer Rainbow4Kids voorgesteld in de rubriek
'vereniging in de kijker'. https://www.lennik.be/.../C2655FDF1C9BCC8F3FC297AF4AF507A6

Graduationday
Is de dag dat gevierd wordt dat de kleuters de overstap maken van de kleuterklassen naar de
lagere school.

Bijna eindexamen
Gedurende het weekend van 5 en 6 maart bleven onze leerlingen van het achtste leerjaar nog
overnachten op het internaat. Omdat ze dus niet met hun familie naar het zondagsgebed in
één van de plaatselijke kerken konden gaan, begonnen ze deze zondag met het zondagsgebed
op school. Moge de Almachtige God hen helpen en bijstaan bij de examens die morgen
starten. En denk in uw gebed misschien ook eens aan deze tieners.

Start eindexamens
Vandaag, 7 maart beginnen in heel Kenia de
leerlingen van het achtste leerjaar aan de officiële
eindexamens. Onze leerlingen zijn hier goed op
voorbereid en we wensen hen dan ook het
allerbeste.
Na deze examens komt er een einde aan hun
‘school loopbaan’ bij Rainbow4Kids.
‘You can do it’

Internationale vrouwendag
Op hier in Kenia vieren we op 8 maart de Internationale
vrouwendag.

Einde examens klas 8
Vandaag was het de laatste examendag. Binnenkort kennen
we de resultaten. Ondertussen genieten ze van een wel
verdiende vakantie.

Nu deze leerlingen afscheid hebben
genomen van onze school, komt er ook
een einde aan de sponsoring van deze
kinderen. Dankzij hun sponsors kregen
ze dagelijks op school een ontbijt en een
lunch. We hebben deze sponsors dan
ook een dankbrief, bezorgd met daarbij
een recente foto als herinnering aan hun
sponsor-kind.

Ons nieuw dak

Bij het begin van het schooljaar 2021 in september en nadat
iedereen nieuwe schoolboeken had gekregen, dachten we dat de
zwaarste kosten achter ons zouden liggen. Maar… als Mama
Rainbow samen met de schooldirecteur overlegde over wat onze
volgende projecten zouden kunnen zijn, maakte hij haar er op
attent dat we in de nabije toekomst toch wel een budget moeten
voorzien om het dak van de school te vernieuwen. Dat was wel
eventjes slikken… zeker na de corona sluiting, waarin we onze
reserves al moesten aanspreken. We hadden gehoopt dat we
alleen de metalenplaten zouden moeten vervangen. Maar
blijkbaar zijn ook de houten balken aangetast door het vocht en
moeten ook deze vervangen worden.
Ondertussen zijn we al een aantal maanden verder. Omdat er
einde 2021 en in de eerste maanden van dit jaar weer wat acties
voor Rainbow4Kids konden doorgaan en dankzij giften en
subsidies, hebben we in de maand maart toch de school kunnen voorzien van een nieuw en
stevig dak. Als nu het regenseizoen begint, zitten onze leerlingen gelukkig weer droog in de
klas.
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen om dit te kunnen bekostigen.

Kledingbeurs SNI

April

Uitslag examens klas 8
We kregen de uitslagen van het eindexamen van
het achtste leerjaar binnen. Het zogenaamde KCPE
examen, een examen dat voor ieder Keniaans kind
hetzelfde is en in iedere school op dezelfde dagen
wordt georganiseerd. Je kunt er in totaal 500
punten voor halen en ieder kind dat meer dan 250
punten heeft, kan naar het middelbaar onderwijs
gaan.
Van onze 28 leerlingen, mogen er maar liefst 25
doorstromen
naar
het
middelbaar.
Als
Rainbow4Kids zijn we dan ook bijzonder fier en
gelukkig met deze resultaten. Het bewijst nog maar
eens dat onze school op de goede manier werkt en
dit niet alleen dankzij onze leerkrachten, maar ook
door de juiste omkadering zoals het internaat,
voeding en de ondersteuning van onze sponsors.
Onze directeur aan het woord: Ik wil van deze
gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal te
bedanken, de medewerkers van Rainbow4Kids, de
directeuren, onze vrijwillige leraren en sponsors
voor de beste resultaten in ons laatste nationale
examen. Het was door onze teamspirit dat we dit
konden bereiken. Gefeliciteerd

Onze directeur kreeg op het einde van het schooljaar bijgaande kaart
van een leerling uit klas 8.
Er is een groot hart nodig om kleine geesten te vormen.
Dank u, mijnheer Barasa

Ramadan
Rainbow4Kids wenst bij het begin van de
Ramadan al onze leerlingen en hun familie
een gezegende vasten.

Trooper
Sinds we ons in 2018 bij Trooper hebben
ingeschreven kregen wij al een mooi bedrag op onze
rekening vaak kleine bedragen, maar veel kleintjes
maken toch een groot bedrag. Dank aan al die
naamloze vrienden die ons op deze manier steunen.

Wereldfeest in Lennik
De vrijwilligers van Rainbow4Kids, Kebene,
Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11. Lennik en de
gemeente bundelen hun krachten en stellen
hun eerste wereldfeest voor. Op deze
wereldmarkt maak je kennis met de vier
organisaties en kan je proeven van allerlei
lekkernijen gemaakt door Lennikse inwoners
met buitenlandse roots.
Speel voor de eerste keer een Afrikaans
gezelschapsspel of sla voor de eerste keer deuntjes op een djembé. Dans op Afrikaanse beats
en knutsel samen met ons aan een groot kunstwerk.
Met de groep Super Rumba sluiten we in een zuiders sfeertje ons wereldfeest af.

Nieuwe foto’s sponsorkinderen
De foto’s die een tijdje geleden werden
gemaakt van al onze leerlingen zijn afgedrukt
en worden samen met de nieuwsbrief naar de
sponsors verstuurd.
Als straks het nieuwe schooljaar begint, krijgt
ook onze website haar jaarlijkse update. Ook
daar worden de foto’s vernieuwd en worden
al de kinderen terug in de juiste klas geplaatst.

Heb je ze al gezien?
Onze nieuwe banners

Wereldfeest in Lennik
Verkoopstand Rainbow4Kids; initiatie djembé en Afrikaanse dans en spelletjes

Start schooljaar 2022

Mei

Verkoop Lotuskoekjes
De leden van het kernteam en enkele van onze
ambassadeurs organiseerden in hun omgeving een
verkoop van Lotus producten.
In totaal werden er 357 zakjes aan de man/vrouw
gebracht.

Makro - Leuk steuntje
Onze sympathisanten die ons bij Makro steunen via 'leuk steuntje' ontvangen gedurende de
maand mei zelf ook een shoptegoed van 3% op hun aankopen. Op deze manier krijgt zowel u
als Rainbow4Kids een mooi extraatje.

Moederdag
Ook Rainbow4Kids denkt natuurlijk aan de moeders.

Donderslag in Kasteel Nederloo
‘Donderslag in Kasteel Nederloo’ is een romantisch drama met een ‘Happy End’ dat bij iedere
kijker wel een gevoelige snaar zal raken. Een film voor en door de Pajottenlandse bevolking.
Kom deze film bekijken op zondag 22 mei of zaterdag 11 juni. De inkom bedraagt 15 euro.
De organisator 'Lenniks Archief' schenkt van elk verkocht ticket 2 euro aan 'Rainbow4Kids'.

Turnlessen op onze school
Onze school heeft geen moderne turnzaal, maar ook in de open lucht met een zelfgemaakt
hoogspring toestel komt dat dik in orde. Plezier verzekerd
Beleef het mee met dit filmpje op You tube:
https://www.facebook.com/110277329045194/videos/408340700904748

Sponsors gezocht

Nu het nieuwe schooljaar in Kenia weer is gestart, zijn wij ook terug op zoek naar nieuwe
sponsors voor onze leerlingen. We zijn op zoek naar maar liefst 62 nieuwe sponsors. Via deze
link
kom
je
op
onze
website
en
lees
je
er
alles
over:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=4&s=1
Alvast bedankt om één van onze leerlingen te willen sponsoren.
Nieuw in de school
Niet alleen het dak van het schoolgebouw werd vernieuwd, maar ook de wachtplaats waar de
kinderen na schooltijd wachten om naar huis te kunnen gaan, werd aangepakt. Het kreeg een
afdak en de vloer werd er in ‘galana’ gelegd. Gedaan met de modder tijdens de regenperiodes.
Er werd meteen ook een extra ton geplaatst, zodat we nog wat meer regenwater kunnen
opvangen. En de peuterklas werd uitgebreid met een nieuw rek.

Bij ons nog geen digitale schoolborden, maar de echte borden
zoals wij die nog van vroeger kennen. Op tijd en stond krijgen ze
een nieuw laagje verf zodat ze goed gebruikt kunnen worden.

Turnuniformen
Er kwam vanuit de directie de vraag om de turnuniformen van onze kids een nieuwe en meer
uniforme look te geven. De ouders moeten deze wel pas aankopen als de oude aan vervanging
toe zijn omdat ze te klein of versleten zijn. De nieuwe leerlingen dragen onze vernieuwde
‘gameskits’ reeds.

Eindejaarsactie Rainbow4Kids 2022
Na de verkoop van de hartjes en de sterretjes
tijdens de vorige jaren, zijn we terug op zoek
gegaan om een origineel eindejaarsgeschenk te
vinden. Voor dit jaar werd gekozen voor
kandelaartjes waarin een ‘theelichtje’ kan gebrand
worden. Vanaf oktober zijn ze verkrijgbaar, alle
info over de verkoop volgt na de vakantieperiode.
Dankzij de sponsoring van Goveco werden al de
kandelaars naar België verstuurd, waarvoor heel veel dank.
Juni

Nationale feestdag
Vandaag vieren we in Kenia de Nationale feestdag, we wensen al onze Keniaanse vrienden een
mooie feestdag.

Donderslag in Kasteel Nederloo
Op zaterdag 11 juni krijg je nog twee kansen om de film ‘Donderslag in Kasteel Nederloo’ te
bekijken. Een ontroerende film opgenomen bij ons in het Pajottenland, met medewerking van
acteurs die je zekere bekend voorkomen.
Je beleeft een mooie middag of avond en steunt bovendien Rainbow4Kids, die van ieder
verkocht ticket 2 euro ontvangt. Bovendien verwelkomt Rainbow4Kids je graag tijdens de
pauze en voor en na de voorstelling aan hun bar. Vergeet zeker niet om je kaartjes tijdig te
bestellen.
Zomerfeest in Peer
Zaterdag 11 juni is het couleur foyer in het
Poorthuis te Peer. Ook Rainbow4Kids is aanwezig
met een stand. Er zijn nog allerhande standjes en
workshops en gezelligheid is troef. Jullie komen
toch ook?
Rainbow4Kids en Leuk steuntje
Voor al de sympathisanten van Rainbow4Kids die ons ondersteunen.
Zij sparen heel het jaar door via ‘Leuk steuntje’ voor ons project.
Makro wil daar met zijn Hero Days iets voor terug doen. Zij zijn
namelijk de helden van hun vereniging. Activeer deze acties op je
MyMakro account. Deze acties is geldig tot 28 juni 2022.

Internationale dag van het Afrikaanse kind
Bij gelegenheid van deze dag, hierbij enkele sfeerfoto’s van onze leerlingen.

Vaderdag
In tegenstelling met België worden in Kenia de vaders gevierd op zondag 19 juni, dus een week
later dan bij ons. Wij wensen al de vaders van onze leerlingen en ook onze mannelijke
leerkrachten een gelukkige vaderdag.

Ieder kind een sponsor
Op 23 mei 2022 hebben we 62 kinderen online
gezet die op zoek naar een sponsor waren, op 24
juni had ieder van hen een sponsor gevonden.

