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HET PROJECT VAN DE MAAND

UITBREIDING VAN DE MIDDELBARE SCHOOL  ST. MARY’S,  
YOLA-TOWN, NIGERIA.

Context? Een beetje geschie-
denis en enkele cijfers.
De middelbare school  
St. Mary’s wordt geleid door 
de Congregatie van de Heilige 

Geest.   Het lager en hoger 
middelbaar tellen samen 497 

leerlingen, waarvan 254 meisjes en 243 jongens. 
Dertig personeelsleden zijn beschikbaar, waar-
van 17 mannen en 13 vrouwen.
De lokale bevolking bestaat voornamelijk uit 
nomadische herders en gevestigde landbouwers, 
die vroeger geen heil zagen in een schoolopleiding 
naar westers model. Nochtans, na verloop van 
tijd en na bepaalde gebeurtenissen binnen hun 
gemeenschap (zoals de Boko-Haram opstand, 
religieuze conflicten, twisten tussen herders en 
landbouwers), begon de bevolking het belang 
van onderwijs in te zien. En ze sturen nu hun 
kinderen massaal naar St. Mary’s, een school 
voor holistische opleiding omdat ze geloven dat 
een gedegen opleiding hun enige wapen is in 
de strijd tegen onlusten en onveiligheid in hun 
samenleving. 

De accommodatie van de school was oorspron-
kel i jk  bedoeld voor 100 leer l ingen en  
10 personeelsleden. Maar door de toename in 
leerlingenaantal, zitten nu 75 tot 80 leerlingen in 

een klaslokaal dat bedoeld was voor 40. Dit is geen 
interessante en motiverende leeromgeving, noch 
voor de leerlingen, noch voor hun leerkrachten.
De gestegen leerlingenpopulatie creëert voor 
de school een dringende behoefte aan meer 
klaslokalen, een leerkrachtenlokaal, en een bureel.

De doelstelling van het project?
Voorzien in bijkomende aangepaste leeromgeving 
voor 100 leerlingen en 10 personeelsleden.

Hoe groot is de locale bijdrage aan dit 
project?
De ruwbouw van vijf leslokalen, een bureel en een 
leraarslokaal (dit laatste boven op een bergplaats) 
is al klaar. Het dak is gelegd, en de binnenmuren 
zijn bepleisterd (zie afbeelding).

Wat moet er nog gebeuren?  
Er is nog nood aan deuren, ramen, een plafond, 
vloertegels, stroomvoorziening (bekabeling, scha-
kelaars, lampen, stopcontacten), verf, meubilair. 

Wat is de kostprijs van dit project? 
Bovenop de locale bijdrage (ruwbouw / dak / 
bepleistering) is de kostprijs €18.550.

P. Demekpe Patrick Pardons, 
St. Mary’s directeur
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Interesseert dit project U?  Wilt U het ondersteunen?  
Dan is het rekeningnummer BE33 3101 6138 4646 

met de vermelding ‘Voor de St Mary’s school, Yola, Nigeria’.
—

Uw gift gaar volledig naar de rechthebbenden, want Kibanda is één van de weinige 
Belgische NGO’s die al hun giften uitbetalen zonder administratieve kosten aan te rekenen.    



KIBANDA
Frans Van Kalkenlaan 9/8
1070 Anderlecht, België

kibandadirector@gmail.com

Het Europees Spiritijns Centrum voor Samenwerking en 
Ontwikkeling (Kibanda) is een VZW. Het is een initiatief van de 
Europese Spiritijnse missionarissen om met hun confraters waar 
ook ter wereld samen te werken in de strijd tegen armoede en 
onrecht.

IBAN BE33 3101 6138 4646  •  BIC : BBRUBEBB100

AVG
Indien u Kibanda niet langer in elektronische vorm wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door te 
schrijven naar kibandadirector@gmail.com. Uw e-mailadres zal dan direct uit de database worden verwijderd.

Kibanda is wanhopig op zoek naar een vrijwilliger met vaardigheden
op het vlak van marketing en design (twee uren per week).

N I E U W S  V A N  K I B A N D A

Kibanda heeft een nieuwe vrijwilliger!
Zijn naam is Raf Op de Beeck. Hij is getrouwd, heeft twee zonen, 
is opa van zes kleinkinderen, is geboren en getogen in Duffel 
(provincie Antwerpen) waar hij nog steeds woont.
Raf is landbouwkundig ingenieur van opleiding,  heeft twee jaren 
ervaring in ontwikkelingssamenwerking, en is nu gepensioneerd.
Raf zal deelnemen aan de vergaderingen van het beheersorgaan 
van Kibanda, en zal ingezet worden bij het analyseren van projecten 
in het algemeen, en landbouwkundige projecten in het bijzonder.
Welkom in het team, Raf.

INTERNATIONALE SAMENWERKING —  STANDPUNT VAN KIBANDA – DEEL 1
Waar we ook wonen op aarde,we zijn er ons ondertussen meer en meer van bewust dat we allemaal samen 
in hetzelfde schuitje zitten, en dat we er maar uitgeraken als we samenwerken.

Ongelukkig genoeg hebben we niet allemaal dezelfde kansen: overal leven er mensen in ondermaatse tot 
onmenselijke omstandigheden. In sommige landen gaat het om een meerderheid van de bevolking, elders 
vertegenwoordigen ze een kleiner maar meestal helaas almaar stijgend percentage. Onze moeder Aarde 
wordt ook slecht behandeld, en de natuur komt daartegen in opstand, vooral in het Zuiden.

De oorzaken van deze waarlijk onrechtvaardige situatie, - en we zijn zelfs aangekomen op een punt dat de 
toekomst van de mensheid zelf erdoor bedreigd is, - zijn bekend. Deze oorzaken zijn beschreven in het 
lang en in het breed in de encycliek Laudato Si van paus Franciscus. De lectuur hiervan willen wij graag 
aanbevelen aan onze lezers en lezeressen (zie https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html, nr 20-61).

Internationale samenwerking betekent dat personen, in Zuid èn in Noord, spontaan solidair worden en hun 
krachten bundelen om acties te ondernemen. Acties voor meer rechtvaardigheid, op alle niveaus! Acties om 
menswaardiger levensomstandigheden te creëren voor de meest kwetsbaren onder ons: kinderen, adolescenten, 
zwangere vrouwen, mensen met een beperking, migranten, uitgeslotenen, …!

Al deze solidaire mensen getuigen van respect, waardering en luisterbereidheid, wat maakt dat de ene leert 
van de andere door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Dat gemeenschappelijk doel wil Kibanda samen met U beleven, op kleine schaal, nederig, maar met grote 
vastberadenheid.

En dat maakt ons gelukkig!


