
18

Actie Scholen Nepal ondersteunt haar 
scholen door de lokale leraren te vormen en 
te begeleiden en door onderwijsmateriaal 
aan te kopen. De afgelopen twee jaar waren 
door de coronacrisis extra uitdagend. Nepal 
en het lokale onderwijs kreunen namelijk 
zwaar onder de pandemie.

Zo loopt de vaccinatiecampagne stroef. Het 
land rekent op vaccins uit het westen, maar 
die laten op zich wachten. Daarnaast is het 
geen simpele klus om de prikken tot in de 
afgelegen gebieden te krijgen. Heel wat Ne-
palezen leven bovendien van het toerisme, 
dat nu al twee jaar zwarte sneeuw ziet. 
Armoede en honger tieren welig en de kloof 
tussen arm en rijk wordt almaar groter. In 

het onderwijs sloten de scholen lange tijd 
de deuren. Vooral voor kansarme leerlingen 
was dat een ramp: zij hebben niet de mid-
delen om online les te volgen. 

Sinds 2021 ondersteunt Actie Scholen Ne-
pal ook de lagere school Simtal in Sarang-
kot (Pokhara), daar kunnen de kleuters uit 
het Day Care Center – dat de vzw al langer 

helpt – hun schoolloopbaan verderzetten. 
Actie Scholen Nepal hielp de school om 
moeilijkheden door het afstandsonderwijs 
de baas te kunnen. Zo voorziet de organisa-
tie smartphones en internetaansluitingen 
voor de armste gezinnen. Op die manier 
kunnen alle leerlingen online les volgen. 
Daarnaast sponsort de vzw een jaar lang 
de internetaansluiting van de school en 
schafte ze een krachtigere laptop voor de 
directie én enkele toestellen voor de leer-
lingen aan.

Meer info over de vzw Actie Scholen Nepal 
vind je op www.actiescholennepal.be.

Afstandsonderwijs in Nepal
COC steunt verschillende internationale projecten die het wereldwijde 
onderwijs een duwtje in de rug proberen geven. Eén daarvan is 
Actie Scholen Nepal. De vzw steunt drie scholen in het land van de 
Himalaya waar leerlingen met een verstandelijke beperking, autisme, 
leerproblemen of een motorische achterstand terechtkunnen.

2021 was een bijzonder moeilijk jaar voor 
Haïti en dat niet alleen door de aanhou-
dende coronacrisis. Door de moord op de 
president ontstond een machtsvacuüm 
dat de veiligheid op sommige plekken in 
het gedrang brengt. Daarbovenop werd het 
land in augustus getroffen door een zware 
aardbeving. Er vielen enkele duizenden 
slachtoffers en de materiële ravage in de 
regio was niet te overzien.

Een lokale organisatie waarmee FINADO al 
jaren samenwerkt deelde ten tijde van de 
ramp warme maaltijden en overlevingspak-
ketten uit aan de getroffen bevolking. De 
schoolgebouwen die met steun van FINADO 
werden opgetrokken, bleven bij die natuur-
ramp wel grotendeels gespaard. Ze zijn 
namelijk op zo’n manier gebouwd dat ze be-
stand zijn tegen orkanen en aardbevingen. 

Als FINADO scholen bouwt, heeft het niet 
enkel aandacht voor veiligheid bij potenti-
ele rampen. Ook duurzaamheid is belang-
rijk voor de vzw. Zo zorgen ze ervoor dat 
de daken regenwater kunnen opvangen 
om de akkers rondom de school te irrige-
ren. Bovendien hebben de scholen een 
schoolkantine die zoveel mogelijk voedsel 
aankoopt bij lokale boeren. Tegelijk zorgen 
die kantines ervoor dat meer ouders hun 
kinderen naar school sturen. Verder krijgt 
elke school een waterput en een sanitair 
gebouw. Toegang tot water en sanitair zijn 
in het arme Haïti namelijk niet vanzelfspre-
kend, maar zijn wel een zegen op het vlak 
van hygiëne. 

FINADO blijft de scholen ook na de bouw 
steunen, maar geeft het beheer dan wel 
in lokale handen. Ook zelfredzaamheid is 
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COC steunt ook FINADO, een Belgische vzw die actief is in Haïti. De organisatie 
zet zich in voor maar liefst zestien scholen in het land, waarvan ze een groot 
deel zelf bouwde. Daarbij heeft ze oog voor hygiëne, zelfredzaamheid en 
duurzaamheid.

namelijk een van de stokpaardjes van de 
vzw. Daarvoor komt opnieuw de partner-
organisatie in beeld. Lokale medewerkers 
leiden de bevolking op rond het efficiënt en 
hygiënisch gebruik van water. Ook over het 
gebruik en onderhoud van het sanitair volgt 
vorming. Zo kunnen de Haïtianen hun scho-
len zélf bestieren, met een duwtje in de rug 
van FINADO waar nodig. 
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