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Juf Annelies vertelt waarom
ze mee doet en wat ze wil be-
reiken. “Ik vind het geweldig
dat ik kan bijdragen aan één
van de Millenniumdoelen:
‘Alle kinderen naar school’.
Wereldwijd gaan 72 miljoen
kinderen niet naar school. Ar-
moede, oorlog, een handicap,
discriminatie of aids maken
dat onmogelijk. En dat terwijl
ieder kind recht heeft op on-
derwijs. Veel kinderen in Ma-
lawi kunnen niet naar school,
omdat ze moeten werken of
omdat er geen geld is om de
school te betalen. Vaak zijn er
niet eens scholen, boeken of
schoolbanken. Malawi is één
van de armste landen ter we-
reld. Onderwijs geldt als de
meest effectieve en duurzame
manier om armoede te be-
strijden.
Naast de bijdrage die ik kan
leveren in Malawi is voor on-
ze scholen het overdragen van
goed ‘wereldburgerschap’
van belang, oftewel de be-
wustwording dat je niet alleen
bent op deze wereld. Je kunt
verder kijken dan je eigen
klas, school, organisatie, dorp
of land. Er zijn zoveel moge-
lijkheden om je in te zetten
voor de ander; in de groep, op
school maar ook over grenzen
heen. De afgelopen dagen op
de scholen waar ik werk, wa-
ren geweldig. Ik heb deze
week kinderen gezien die zich
terdege bewust zijn van hun
bevoorrechte positie, hier
over ook praten, zich inleven,
bereid zijn zich in te zetten
voor hun leeftijdsgenootjes in
Malawi en die voordat de
sponsoractie van start gaat
zelf al eigen acties bedenken. 
Tevens zijn er leerkrachten
die dit project in de klas sti-
muleren, Malawi in de actu-
aliteitenrubriek van de
schoolwebsite zetten, die
trachten zich een aantal zin-
nen in de Chichewa language
van Malawi eigen te maken of

enthousiast via Google maps
Malawi bezoeken met hun
groep leerlingen.”

PERSOONLIJK MOTIEF
Annelies van de Riet koos wel-
bewust voor deze bijzondere
vorm van ontwikkelingssa-
menwerking.
“Ik heb al eerder geprobeerd
om via Edukans aan een pro-
ject in Peru deel te nemen. Dat
is destijds niet gelukt, maar
deze kans wilde ik niet laten
lopen. Ik heb interesse in en
wordt enorm geboeid door
andere culturen. Verder
speelt er ook een persoonlijk
motief mee. Ik wil niet alleen
kennis brengen, maar zie dit
project ook als een mogelijk-
heid om een persoonlijke
groei door te maken en als een
moment van bezinning op
mijn eigen leven en werk. Ik
hoop een antwoord te vinden
op vragen als: ‘Moet ik zaken
in mijn leven en mijn baan
veranderen om beter en ef-
fectiever te kunnen functio-
neren?’ Daarnaast kijk ik uit
naar een confrontatie met een
totaal andere manier van le-
ven. Je dreigt namelijk im-
muun te worden voor de beel-
den over Afrika die je op tv
ziet, of informatie die je over
dit continent krijgt. Ik wil het
nu een keer met eigen ogen
zien. De mensen en leer-
krachten in Malawi moeten
het zien te redden met heel
weinig middelen. Dat vergt
een enorme creativiteit. Ik
vraag me af wat ik daarvan kan
leren. 
Bovendien: na 18 jaar als on-
derwijzeres te hebben ge-
werkt, ben ik inmiddels twee
jaar als zorgcoördinator actief,
hetgeen betekent dat ik niet
vaak meer voor de klas sta. Ik
mis het contact met leerlin-
gen. Door de presentatie van
dit project op scholen, heb ik
het enthousiasme van een
groep kinderen weer eens mo-

gen ervaren. 
Hetzelfde hoop ik mee te ma-
ken in Malawi. Vanaf het mo-
ment van solliciteren voor dit
project werd ik dan ook mee-
gezogen door het ‘werelddo-
centenvirus’. Toen na een trai-
ningsweekend in het noorden
van het land Malawi dichter-
bij kwam en mijn naasten mijn
plannen mee hielpen te dra-
gen, was het plaatje com-
pleet.”
In Malawi zitten de klassen
overvol. Alle kinderen - onge-
acht niveau - krijgen op de-
zelfde manier les. Samen met
de Malawiaanse leerkrachten
gaat Juf Annelies bekijken hoe

ze dit probleem kan oplossen.

“De gelijkwaardigheid van
een ‘Werelddocent’ is uniek’,
vertelt Mildred Klarenbeek,
projectleider bij Edukans, de
ontwikkelingsorganisatie
voor onderwijs. “Het is niet
dat westerse docenten even
haarfijn aan arme mensen
gaan uitleggen hoe ze les moe-
ten geven. Het onderwijs heeft
wereldwijd zoveel overeen-
komsten. Iedereen heeft te
maken met bijvoorbeeld de
motivatie van docenten, de
medezeggenschap in het on-
derwijs of het activerend le-
ren.”In Malawi werken de

Werelddocenten samen met
Centrum voor Nascholing
Amsterdam, een samenwer-
kingsinstituut van de Univer-
siteit van Amsterdam (UvA)
en de Hogeschool van Am-
sterdam (HvA).  
Het thuisfront kan de reiser-
varingen volgen via de websi-
te van Edukans. Met een beet-
je geluk natuurlijk, want een
groot deel van Malawi kent
geen elektriciteit. Een verslag
wordt geplaatst op www.edu-
kans/werelddocent  Boven-
dien proberen de ’Werelddo-
centen’ ook informatie naar de
ICT ‘ers van de scholen te stu-
ren voor de schoolwebsites

NIEUWE ENERGIE
Ook het werk in Nederland
wordt door deze reis verrijkt.
De afgelopen twee jaar reis-
den 91 Nederlandse docenten
naar India, Kenia, Burundi,
Oeganda en Malawi. Alle
deelnemers geven aan na te-
rugkomst met nieuwe energie
in Nederland voor de klas te
staan, innovatiever en creatie-
ver te zijn. Hun ervaringen
staan in het boekje ‘Elke dag
een Werelddocent’. 

Meer dan 100 docenten en on-
derwijskundigen hebben ge-
solliciteerd naar een functie
als ‘Werelddocent’. Dit jaar
gaan werelddocenten naar vijf
verschillende landen  en bou-
wen ze verder aan het duur-
zame meerjarenprogramma
voor de kwaliteitsverbetering
van het onderwijs in het Zui-
den. Het project sluit aan bij
de bestaande meerjarige on-
derwijsprogramma’s van
Edukans en haar partners. 
De geldelijke opbrengsten
gaan naar Edukans, wereld-
docenten en zijn gelabeld
voor het onderwijs in Malawi.
De reis- en verblijfkosten be-
talen de werelddocenten uit
eigen middelen. Sponsoring
van de ‘Werelddocenten’ is
daarom altijd welkom. Giften
kunnen gestort worden op
rek.nr.1475.814.623 t.n.v. EJL
van de Riet inzake ‘WD 2011
Malawi 0477388’
Annelies van de Riet: “Dus op
naar de Mbawa school en de
Vibangalala School in Mala-
wi. Omdat samenwerken
goed voelt, geweldig kan zijn
en omdat onderwijs écht
helpt.”

UITWISSELINGSPROJECT ‘WERELDDOCENT’

JUF ANNELIES WERKT AAN KWALITEIT
ONDERWIJS IN MALAWI

Het team van ‘Werelddocenten’ dat deze week naar Malawi vertrekt, met
boven tweede van links juf Annelies van de Riet.

Kinderen op het schoolplein van de Mbawa school in Malawi.

St. Joost –  Het tweede
bondsschuttersfeest van de
bond Eendracht Born-Echt
wordt in het weekend van 20,
21 en 22 mei gehouden door
Schutterij St. Joris op het
feestterein aan de Cauliten-
straat in St. Joost. Meer infor-
matie is vanaf nu al te vinden
op de nieuwe website

www.sintjorissintjoost.nl,
van waaruit doorgeklikt kan
worden naar de speciale web-
site voor het schuttersfeest.
Om het bondsfeest te kunnen
organiseren heeft St. Joris
hulp nodig van vele vrijwilli-
gers, zowel voor, tijdens als na
het feest. Opgeven hiervoor
kan via de website, door te

mailen naar personeel@sint-
jorissintjoost.nl of via Corrie
Wilms, tel. 06-10859845. Zon-
der vele vrijwilligers heeft het
feest geen kans van slagen en
de organisatie hoopt dan ook
op veel aanmeldingen. 

Vrijdag 20 mei wordt het St.
Joaster Bierfest gehouden

met diverse soorten bier van
de tap en muziek van De Ro-
sentaler. Kaarten zijn al in de
voorverkoop te krijgen via de
website. Entreeprijs in de
voorverkoop 5 euro. 
Zaterdag 21 mei komen enke-
le bevriende muziekvereni-
gingen voor een gezellig sa-
menzijn in de vorm van een

concertavond. Iedereen is
welkom op deze gratis toe-
gankelijke avond. Zondag 22
mei zal vervolgens het bonds-
schuttersfeest van start gaan.
Op 13 uur zal de officiële ope-
ning plaatsvinden waarna het
feest begint. Na de opening
zal een optocht door het dorp
trekken. Het defilé zal zoals

gebruikelijk bij de kerk
plaatsvinden. Daarna zal ge-
start worden met onder an-
dere de muziek- en schiet-
wedstrijden. De muziek
wordt verzorgd door dj Mau-
rice en als special guests zul-
len Big Benny en W-Dreej op-
treden in de feesttent.
Wederom gratis entree.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR BONDSSCHUTTERSFEEST ST. JORIS

Echt - Onderwijzeres Annelies van de Riet (46) uit Echt
vertrekt op 22 april voor twee weken naar het Afrikaanse
land Malawi. Samen met docenten in Malawi werkt Anne-
lies Van de Riet van Basisschool Patricius en BS Op de Slek
aan oplossingen die de onderwijskwaliteit in het Afrikaan-
se land kan verbeteren. Elf mensen uit het onderwijs offe-
ren hun meivakantie op om mee te doen aan het uitwisse-
lingsproject ‘Werelddocent’, een initiatief van Edukans en
de onderwijsvakbonden.
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