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Beste Buddies en Friends,
Het schooljaar 2021 verloopt prima in de Little Angels School (Shanzu/ Kenia) alhoewel de COVID-regels en
de reorganisatie van het Keniaanse schoolsysteem zware uitdagingen vormen.
Zoals voorzien door het ministerie van onderwijs in een uitzonderlijke regeling voor 2021, is de school
momenteel gesloten voor een aanzienlijke onderbreking. Na 6 weken vakantie zullen alle scholen de lessen
hervatten op maandag 10 mei voor de verderzetting van het schooljaar. Het is ons niet helemaal duidelijk
waarom en hoe, maar de leerlingen zullen tijdens het schooljaar doorschuiven naar de volgende klas en
het volgende leerprogramma.
De leerlingen van klas 8, welke samen met klas 7 uit het schoolsysteem zal verdwijnen, leggen momenteel
hun eindexamens af. Mits voldoende punten zullen zij dan toegang krijgen tot de eerste graad van het
middelbaar onderwijs. Deze leerlingen zullen tijdens het schooljaar niet alleen van klas maar ook van
school moeten veranderen.
Het ministerie heeft intussen bijkomende eisen gesteld aan de huidige lagere scholen. Er moeten
voorzieningen getroffen worden om in de nabije toekomst (1 tot 2 jaar) geheel of gedeeltelijk middelbaar
onderwijs aan te bieden. Dit vraagt aanpassingen, uitbreiding en voornamelijk investeringen in de
infrastructuur en in bijkomend personeel. Een aantal private lagere scholen hebben deze mogelijkheden
niet en zijn genoodzaakt hun deuren te sluiten.
Elizabeth heeft hier voor "de grote stap vooruit" gekozen. Zij heeft alles in het werk gesteld om gebruik te
maken van de huidige schoolvakantie en om bijkomende werken te laten uitvoeren. Deze week start de
ondernemer met de bouw van extra leslokalen. Eerst wordt het dak van de school gedeeltelijk
gedemonteerd voor latere herbruik en nadien worden 4 klassen bijgebouwd op de eerste verdieping van
het bestaande gebouw. Hiervoor heeft Elizabeth een lening tegen gunsttarief bekomen bij de National
Bank.
Het B&F bestuur verkiest om deze keer niet tussen te komen in de bekostiging van de bouwwerken. Niet
alleen hebben wij momenteel geen extra fondsen die dat toelaten, maar wij menen ook dat dit niet strookt
met het opzet van onze vereniging. Onze leden zorgen ervoor dat de kansarme kinderen geholpen worden
om toch een volwaardige opleiding in de lagere school af te werken. Dit blijft onze prioriteit en we
verwachten dat er voldoende gelegenheden zullen ontstaan voor bijkomende ondersteuning (lesmateriaal,
boeken, voeding, sanitair, onderhoud...) welke binnen onze mogelijkheden past.

Beste groeten en tot een volgende nieuwsbrief.
Het Bestuur van Buddies & Friends (Denise, Jeanine, Marc en Patrick)

