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Doenkers vzw
TOEGANG tot KWALITEITSVOL ONDERWIJS voor 
IEDER KIND, dat is waar Doenkers vzw voor staat. 

Daarom bouwen we scholen, 
scholen zonder grenzen.

Waarom Doenkers? 
Omdat jonge meisjes in Zimbabwe 
dankzij onze projecten veilig, 
kwaliteitsvol én gender gelijk 
onderwijs krijgen. 
 
Omdat de illegale Burmese 
kinderen van het 'Mae Lang' 
vluchtelingenkamp in Thailand het 
recht hebben om hun talenten te 
ontplooien.

Omdat de kinderen uit de 
afgelegen dorpen in Noord 
Cambodja dankzij ons project een 
school in de buurt krijgen.

Omdat Doenkers wil DENKEN en 
DOEN!

Openluchtklassen in ZIMBABWE

In Vlaanderen beschouwen we openluchtklassen als 
krachtige leeromgevingen.
In Zimbabwe is het pure noodzaak om kinderen toch 
een kans op onderwijs te bieden. Van oktober tot april 
krijgen ze geen onderwijs door het natte seizoen, een 
drama...

 DRINGEND FONDSEN GEZOCHT!
Rural school

Voor de bouw 
van een school 
zoeken we nog 
een éénmalige 
investering. 
Van zodra de 
school er staat 
stuurt de 
overheid 
leerkrachten. 

Bouw klaslokalen

In de Cheuchi lagere 
school gaan 1 400 
kinderen naar school. 
Er zijn 2 klaslokalen 
voor zo'n 70 
kinderen, de rest 
krijgt buiten les. We 
zoeken fondsen voor 
het bouwen van 
bijkomende lokalen.

Peterschappen

Voor 25 euro per 
maand schenk je 
een kind gratis  
onderwijs, een 
warme maaltijd, 
schoolgerief en 
vervoer.

U steun maakt 
het verschil!



 

 

 

Hogeschoolstudenten op Zuidstage
In 2016 hebben we gewerkt aan het uitbouwen van ons netwerk in 
Vlaanderen met als doel het uitwisselen van expertise tussen de 
projecten in het Zuiden en Vlaanderen. 

We kunnen met trots aankondigen dat Doenkers vzw 
samenwerkingsverbanden heeft afgesloten met Odisee hogeschool 
Aalst en de VIVES hogeschool in Kortrijk. 

Begin 2017 zullen 5 studenten uit beide hogescholen stage lopen 
in onze projecten in Cambodja en Thailand. 

Op de foto bovenaan zie je Charlien, Pauline, Eveline en Dylan. Deze  
leraren in opleiding van de Odisee hogeschool zullen 3 maanden 
stage lopen in 2 scholen in Siem Raep, Cambodja.

Lieselotte De Vuyst vertrekt in januari 2017 voor 6 maanden naar 
het hoofdkantoor van onze lokale partner in Chiang Mai. Als 
student postgraduaat duurzame ontwikkeling aan de VIVES 
hogeschool zal ze heel wat ervaring opdoen tijdens haar stage bij 
Child's Dream. 

 LIESELOTTE DE VUYST:

" Aangezien ik zelf ook heel erg geloof 
in de kracht van onderwijs, was ik bij 
Doenkers vzw direct aan het juiste 
adres. Dankzij hen kan ik binnenkort 6 
maanden stage lopen in Thailand in het 
kader van mijn opleiding Postgraduaat 
Duurzame Ontwikkeling."

De kracht van het  
netwerk:

Doenkers vzw profileert 
zich als een open 
netwerkorganisatie. We 
werken met samen met 
overheden, 
koepelorganisaties, 
bedrijven, ...

Enkele van onze partners:

"If you want to go fast, go alone. 
If you want to go far, go together." 

(African proverb)



Werkbezoek Pyo Khin - Thailand
Geen onderwijs voor illegalen!

 Doenkers vzw zet in op SDG 4

"Real education should educate us 
out of self into something far finer - 
into selflessness which links us all 
with humanity." (N. Astor)
 

Begin november bezocht ik de projecten in Thailand en 
Cambodja. De directe aanleiding was het feit dat we vanaf 
januari 2017 studenten zouden uitsturen en we best vooraf 
nog enkele afspraken konden maken. 

Voor mij was dit meteen ook de ideale gelegenheid om mijn 
broer (die in Petchaburi woont) terug te zien, de lokale 
partners in levende lijve te ontmoeten en de projecten die 
Doenkers vzw zal ondersteunen effectief te bezoeken. 

De eerste halte was het hoofdkantoor van Child's Dream in 
Chang Mai. Van daaruit coördineren ze al hun activiteiten in 
Thailand, Myanmar en Laos. Daniel, mede oprichter van 
Child's Dream, blijkt ook in het echt een warme 
persoonlijkheid. Ondanks zijn drukke programma vond hij de 
tijd om voor 2 dagen mijn persoonlijke chauffeur te zijn. Dit 
resulteerde in lange gesprekken onderweg naar Mae Sot en 
een versterkte vertrouwensband tussen ons beiden.

Het bezoek aan het Pyo Khin leercentrum in Mae Sot was 
confronterend. Hoewel ik me vooraf had voorbereid en foto's 
had ontvangen, hakt het effectieve bezoek er zwaar in. Op een 
oppervlakte van 15 x 9 meter zitten 145 kinderen op de 
schoolbanken gepropt.
 

De jongste kinderen     -sommige amper 4 
jaar oud- krijgen les in de beestenstal. 

In het kleine gebouwtje hebben ze 6 'klassen' 
gemaakt door de banken telkens in een 
andere richting te plaatsen. 

Alle kinderen zijn moslim, en als Birmese 
vluchteling  dragen een pasje rond hun nek, 
dat ervoor zou moeten zorgen dat ze 
onderweg naar school niet worden opgepakt 
door de politie. Ze zijn immers illegaal in het 
land en hebben geen rechten. 

Vaders en moeders van de kinderen worden 
met de regelmaat van de klok aangehouden 
en opgesloten waardoor de kinderen op 
school moeten blijven overnachten. 

Voor 65 euro per kind per jaar kunnen we 
Pyo Khin open houden en deze kinderen 
meer kansen op een betere toekomst te 
bieden.
----Roeland Van Kerckhove,
mede oprichter Doenkers 



 Wist je dat....
ZIMBABWE
Girls 2 school
2016 was een uitdagend jaar in 
Zimbabwe. Door de economische 
en politieke crisis is 95% van de 
bevolking werkloos. Afgelopen 
zomer bereikten de protesten 
hun hoogtepunt en sindsdien is 
het erg onrustig in het land.

Tel daarbij dat Zimbabwe in de 
top 10 van meest corrupte 
landen staat en je weet dat 
ontwikkelingswerk realiseren in 
ZIM heel complex is. 
De corruptie zit meestal bij de 
'officials', vaak ook de mensen 
waar we als organisatie mee 
moeten samenwerken.

Omdat we voor ons project in 
Binga té veel geld zouden 
verliezen aan steekpenningen en 
smeergeld voor de lokale 
overheid (zo'n 20% van het 
budget), moesten we 
noodgedwongen uitwijken naar 
een andere regio.

Lydia (onze persoon ter plaatse) 
heeft de afgelopen maanden 
geïnvesteerd in het relocaliseren 
van het project.

Begin december kregen we dan 
eindelijk positief nieuws: in 
samenwerking met VVOB en 
FAWEZI werd een nieuw project 
goedgekeurd. 

In de CHEUCHI PRIMARY SCHOOL 
in Chinghoyi krijgen 1 700 
kinderen onderwijs. De kinderen 
krijgen soms les in de 
omgebouwde veestal, maar 
meestal gewoon buiten. 

Doenkers vzw zal de komende 4 
jaar investeren in de uitbouw 
van de school: klaslokalen, 
sanitaire voorzieningen, 
waterpomp, speeltuigen. 

In samenwerking met de lokale 
overheid én bevolking starten we 
begin 2017 met de eerste 
klaslokalen te bouwen.

Het begin van een mooi verhaal!

 

"Over 1 500 children can 

go to school thanks to the 

support of Doenkers vzw."

-------- Lydia Madyirapanze 

Het 'klaslokaal' werd gebouwd door de 
ouders.

De meeste kinderen krijgen buiten les, 
zittend op de grond.



Dit was 2016!
Bedankt!



De kinderen in Cambodja, Thailand en 
Zimbabwe hebben uw steun nodig. 
Help ons hun dromen realiseren!
Wil je onze werking eenmalig of maandelijks steunen? Dan zijn we je hier zeer dankbaar voor. 

Voor slechts 25 euro per maand, 80 cent per dag, kan een kind gratis naar school, krijgt het een warme 
maaltijd, uniform, schoolmateriaal en vervoer.

Steunen mét fiscaal attest    

Doenkers heeft een projectrekening bij Leraars zonder Grenzen.
U stort op de rekening van Leraars zonder Grenzen:

Bankgegevens: Triodos Bank
IBAN: BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB

met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Doenkers - ...(landkeuze)'”

Vanaf een gift van € 40 krijgt u voor uw bijdrage een attest voor fiscale vrijstelling (45%).

Steunen zonder fiscaal attest

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekening  van Doenkers vzw. 
Als u hiervoor opteert, ontvangt u geen fiscaal attest.

Bankgegevens: Bank van de Post
IBAN: BE44 0004 3338 1145 
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: "Gift voor de werking van Doenkers in ...(landkeuze) "

Doenkers vzw - Droogveldstraat 76 - 2880 - Bornem (Mariekerke)
www.doenkers.org - info@doenkers.org - 0472 65 78 31


