
Zoals elk jaar, ga ik ook dit jaar tijdens de paasvakantie naar Senegal.  
 
Ik ga dan steeds 2 weken helpen op een schooltje in Nianing, Senegal. Deze school is 
opgericht door de VZW Toekomst voor Senegal. Tijdens mijn verblijf help ik bij: het uitdelen 
van de voedselpakketten, het schilderen van de muren, trekken van foto’s van alle kindjes, het 
aanleren van bepaalde activiteiten in de klas, het bezoeken van de families van de kindjes 
waarvoor ik een meter/ peter gevonden heb, … Verder organiseer ik ook een schoolfeest waar 
de kinderen allemaal spelletjes kunnen komen spelen op school en er tal van prijzen te 
verdienen zijn.  
 
Toekomst voor Senegal is een in 2008 opgerichte vzw die als doel heeft om door middel van 
een zelf opgestarte private school onderwijs te bieden aan kleuters en lagere school leerlingen.  
 
Daarnaast dragen het meter- en peterschap, donaties en sponsorships bij tot een verbetering 
van de levensomstandigheden van de kinderen en hun families.  
 
Alle giften van sponsors, opbrengsten van activiteiten en financiële hulp die afkomstig is van 
de meters en peters gaan integraal naar Senegal. Alle jaarlijkse kosten die gepaard gaan met 
een VZW worden persoonlijk gedragen door de oprichters en worden niet afgehouden van de 
inkomsten van de vzw. Regelmatig gaan medewerkers ten velde om te helpen en mee te 
coördineren. Deze verplaatsingen worden door de medewerkers zelf gedragen. 
 
Doorheen de jaren werden er jaarlijks nieuwe onderdelen aan de school bijgebouwd (extra 
klassen, keuken, administratief gebouw, winkel, bakkerij, ziekenhuisje) dit telkens door 
groepen vrijwilligers die enkele weken ter plaatse gingen om de werkzaamheden uit te 
voeren. 
 
Momenteel telt de school ongeveer 750 kinderen, verdeeld over de kleuter- en lagere school. 
 
Het meter-/ peterschap betekent dat je een kindje kans geeft op een betere toekomst. Door een 
jaarlijkse bijdrage van €80 (voor kleuters), €90 (voor lagere school kinderen) krijgt een kind 
kwaliteitsvol onderwijs, kunnen schoolboeken aangekocht worden en kan de school van 
voldoende didactisch materiaal voorzien worden. Echter moeten de Senegalese ouders ook 
een stukje van het inschrijvingsgeld voor hun rekening nemen. Dit opdat ook de ouders het 
belang van onderwijs leren zien, in Senegal is er immers geen leer- of schoolplicht. 
 
2 keer per jaar is er vrijblijvend de mogelijkheid om de kinderen van de school van 
steunpakketten (rijst, olie, suiker, zeer, kaarse, lucifers,...) te voorzien. Voor €30.00 heb je een 
volledig steunpakket.  
 
De bijdragen vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. De Vzw levert hiervoor jaarlijks de nodige 
fiscale attesten af. 
 
Heb je interesse om meter/ peter te worden dan mag je mij gerust aanspreken. 
 
 
 
 
 
 



 
De eerstvolgende projecten zijn: 

• het vernieuwen van de deuren en ramen van de klaslokalen. Deze zijn momenteel 
allemaal in metaal. Doordat deze niet zo aansluitend zijn, komt er steeds veel zand 
binnen in de klassen en is het er ook heel stoffig voor de kinderen. We zouden overal 
aluminium ramen en deuren willen plaatsen omdat deze veel beter aansluiten en dan 
ook geen zand en stof gaan binnenlaten. (op de foto’s zie je de deuren en ramen zoals 
ze nu zijn. De onderste foto’s zijn de deuren en ramen die we overal willen plaatsen.)	

 

 
 
	



• het vernieuwen van enkele daken van de klassen. Door het regenseizoen zien de daken 
enorm af in Senegal. We moeten enkele daken vernieuwen zodat het niet meer kan 
binnen regenen. (op de foto zie je de schade aan de daken tijdens het regenseizoen. 
Soms gaan er delen vliegen, plooien de platen om, breken ze af,…)	

	

• Aan de klasgebouwen zouden we graag enkele luifels plaatsen. Dankzij deze luifels 
zouden de kinderen in de schaduw kunnen zitten tijdens de speeltijd. Op de speelplaats 
staan ondertussen ook al enkele volgroeide bomen maar deze zijn niet groot genoeg 
om alle kinderen van schaduw te voorzien.	

 
Wanneer ik tijdens de paasvakantie ter plaatse ben, ga ik foto's trekken zodat jullie alles goed 
kunnen meevolgen.	
 
Groetjes juf Jessica	
 
http://www.tvsenegal.be/ 
https://www.facebook.com/tvsenegal/ 
 
 
 
	
	
 


