
 

Doenkers' Warme Harten Nieuwsbrief     

April 2017                                                    

NUDGE

Vanop z'n fiets kijkt Heng naar de dorpsoudsten, die op dat moment overleggen waar de waterinstallatie moet 
komen. Heng is een van de bijna 100 kinderen die in de Snor Primary school in Siem Reap onderwijs kan 
volgen.

Wist je trouwens dat Pauline, Charlien, Evelyn en Dylan van Odisee Hogeschool op dit moment in deze school 
stage lopen?

Wat me telkens opvalt bij de kinderen in onze projectlanden is hun creativiteit, hun vastberadenheid, hun 
dromen. Autootjes maken ze van enkele stukjes hout, een autoband wordt een voetbal, kleine kindjes fietsen 
zonder problemen op grote fietsen. 

Stuk voor stuk kinderen met talenten die, mits een subtiel duwtje in de goede richting, hun talenten ten volle 
kunnen ontplooien en hun eigen toekomst vorm geven. 

Een subtiel duwtje in de goede richting dat er voor zorgt dat er drempels worden weggewerkt, dat talenten 
worden ontdekt en ontwikkeld. Een subtiel duwtje dat er voor zorgt dat kinderen niet thuis worden gehouden 
omdat ouders het geld niet hebben om school of uniform te betalen of omdat het schoolgebouw niet veilig is. 

Die kleine verandering in de context brengen, dat subtiele duwtje, dat is wat "Nudge" betekent. Dat is mensen 
positief versterken, met volledige erkenning van de kinderen en hun familie als mensen die hun eigen 
toekomst bepalen en invullen. 

Die kleine verandering in de context brengen, dat is wat Doenkers vzw doet. Door schoolkosten te financieren, 
een uniform te voorzien, een veilige leeromgeving te bouwen, expertise uit te wisselen en 
basisgezondheidszorg te voorzien. Doenkers is nudge, en daar zijn we heel blij mee. 

Roel
Voorzitter

Voorwoord

Activiteitenkalender

- 20 mei: Borgerrio, Antwerpen

- 25 mei: Sfinks Mundial, Boechout

- 4 juni: Ezperando, Bornem

- 24 juni: Feest in 't Park, Brugge

- 11 augustus: Walk 4 Education, Dodentocht         
2017, Bornem

Bezoek gerust onze info/workshop stand op een 
van deze evenementen.

Op onze website vind je het volledige overzicht 
van onze activiteiten en campagnes.



 

 

 Naam: LIESELOTTE DE VUYST

Opleiding: Postgraduaat Duurzame 
ontwikkeling
Instelling: VIVES Kortrijk
Stageplaats: Child's Dream HQ
plaats: Chiang Mai, Thailand
Periode: jan - jun 2017

Atheneum Klein 
Brabant strijkt for life 
tvv Doenkers vzw 

"DOOR LEERLINGEN VOOR 
LEERLINGEN"

De leerlingen en 
leerkrachten van 3 & 4 
Voeding - Verzorging 
organiseerden tijdens de 
Warmste Week een 
Strijkmarathon t.v.v. 
Doenkers vzw. 

De opbrengst van deze 
actie, zomaar even 
€938,25, gaat integraal 
naar het Pyo Khin Project 
in Thailand. 

In dit leercentrum voor 
Birmese vluchtelingen-
kinderen krijgen 143 
kinderen tussen 4 en 15 
jaar gratis toegang tot 
onderwijs. 

Een dikke merci aan de 
ploeg van AKB voor deze 
warme actie!

De blogs van de vrijwilligers kan je nalezen op onze website 
www.doenkers.org onder 'Media'.

Wil je zelf als vrijwilliger aan de slag in een van onze projecten? 
Stuur een bericht naar info@doenkers.org of vul het webformulier 

op de website in.

Ik	ben	nu	zes	weken	 in	Thailand.	 Langs	de	ene	kant	nog	maar	net,	 langs	de	
andere	 kant	 al	 een	 eeuwigheid.	 Dat	 laatste	 komt	 vooral	 door	 de	 fijne	
werksfeer	en	collega’s.	Het	is	het	warmste	team	waarin	ik	heb	mogen	werken.	
Je	voelt	 je	er	meteen	thuis.	 Ik	hoef	dan	ook	niet	uit	 te	 leggen	dat	de	dagen	
aan	een	razend	tempo	voorbij	vliegen.	Deze	zes	maanden	stage	zullen	om	zijn	
in	een	vingerknip.	

Ik	wou	graag	beschrijven	hoe	een	doorsnee	dag	op	het	werk	eruit	ziet.	Helaas	
bestaat	deze	hier	niet.	Het	werk	is	afwisselend	en	boeiend.	Mijn	takenpakket	
veelzijdig.	 Een	 groot	 deel	 van	 mijn	 Ejd	 gaat	 naar	 het	 schrijven	 van	 project	
proposal	en	final	 reports.	Beiden	zijn	bedoeld	voor	 (potenEële)	donoren.	De	
eerste	om	hen	beknopt	meer	inzicht	te	geven	in	de	geschiedenis	van	het	land	
en	de	huidige	situaEe	en	noden	van	de	community	van	een	project.	De	laatste	
krijgen	donoren	wanneer	een	project	is	beëindigd.	Dit	geeK	hen	zicht	op	hoe	
het	 project	 is	 verlopen.	Ook	worden	 ze	 tussenEjds	 op	 de	 hoogte	 gehouden	
met	een	stand	van	zaken.	

Daarnaast	 kreeg	 ik	 enkele	 special	 tasks	 waaronder	 een	 update	 van	 de	
website,	 onderzoek	naar	de	nieuwsbrief,	 het	maken	 van	een	 fotoreeks	 voor	
een	 donor,	 herwerken	 van	 de	 applica/an	 form	 for	 social	 entrepreneurship	
grant,	 een	 presentaEe	 maken	 voor	 een	 donortrip,	 ...	 Door	 al	 deze	
verschillende	opdrachten	 leer	 ik	veel	bij	over	de	verschillende	projecten	van	
Child’s	Dream	en	het	werk	in	een	NGO	in	het	algemeen.	

Tot	nu	toe	was	het	al	heel	boeiend	en	 leerrijk,	de	komende	maanden	zullen	
dat	 zeker	en	vast	nog	des	 te	meer	 zijn.	Alvast	bedankt	Doenkers	voor	deze	
kans	en	ondersteuning!	

LieseloQe
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Leraren in opleiding naar Cambodja
Zuidstage in Siem Raep, dankzij Doenkers vzw
Dag	iedereen!

Laten	 we	 ons	 even	 voorstellen:	 Charlien,	 Evelyn,	 Pauline	 en	
Dylan,	 4	 vrijwilligers	 verblijvende	 te	 Siem	 Reap	 in	 Cambodja.	
Wij	 zijn	 studenten	 leerkracht	 Lager	 Onderwijs	 aan	 de	
hogeschool	 Odisee	 te	 Aalst	 en	 sluiten	 onze	 opleiding	 af	 met	
een	buitenlandse	stage	van	4	maanden	in	twee	Cambodjaanse	
scholen:	Puok	High	School	en	in	Snor	Primary	School.		

Hier	aangekomen	werden	wij	met	veel	sympathie	ontvangen!	
Ze	 noemen	 Cambodja	 niet	 voor	 niets	 ‘het	 land	 van	 de	
glimlach’.	Wat	een	prachEge	bevolking	hebben	ze	hier!	In	onze	
guesthouse	werden	wij	direct	aanvaard	als	‘familie’	en	werden	
we	 geholpen	 waar	 nodig.	 Ook	 bij	 Child’s	 Dream	 en	 in	 de	
scholen	tonen	ze	veel	 respect	en	enthousiasme	naar	ons	toe.	
Deze	mensen	zijn	één	voor	één	schaQen!	Het	zou	zo	mooi	zijn	
als	 in	 Westerse	 en	 rijke	 landen	 dezelfde	 ingesteldheid	 en	
mentaliteit	zou	heersen.	

Daarnaast	hebben	wij	onze	ogen	hier	al	de	kost	kunnen	geven:	
de	 schoonheid	 van	 het	 land,	 hun	 prachEge	 tempels,	 een	
wondere	dierenwereld,	culinaire	hoogstandjes,	…	Het	kan	niet	
op!	

In	 Puok	 High	 School	 krijgen	we	 de	 kans	 om	 een	 handleiding	
voor	leerkrachten	samen	te	stellen.	De	lokale	leerkrachten	zijn	
erg	onder	de	indruk	en	geven	ons	dan	ook	deze	grote	

verantwoordelijkheid!	 We	 zijn	 zéér	 vereerd,	
maar	 we	 beseffen	 ook	 dat	 dit	 veel	 werk	 zal	
zijn.	 Toch	 zijn	we	heel	 gedreven	en	met	 veel	
moed	aan	de	slag	gegaan.

De	studenten	waren	in	het	begin	verlegen	en	
het	 communicaEeprobleem	 speelde	 een	
grote	 rol.	 Maar	 naarmate	 de	 Ejd	 vordert,	
worden	zowel	zij	als	wij	steeds	enthousiaster.	
Het	 doet	 ons	 zo’n	 plezier	 om	 aan	 deze	
kinderen	les	te	mogen	geven!	Verder	merken	
we	een	evoluEe	bij	de	leerlingen.	Nu	hebben	
ze	meer	 spreekdurf,	 ze	 formuleren	 al	 betere	
zinnen	 en	 ze	 begrijpen	 ons	 al	 wat	 beter.	 Dit	
geeK	ons	voldoening!	

Kortom:	een	prachEge	stage,	zowel	de	
voorbije	weken	als	de	weken	die	nog	komen!	
Wat	prijzen	we	onszelf	gelukkig	hier	in	
Cambodja	te	mogen	zijn!

Charlien,	Evelyn,	Dylan,	Pauline
Studenten	lager	onderwijs
Odisee	Hogeschool	Aalst
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 Scholarship program - Girls to schoolZIMBABWE
Land in crisis

Scholarship program

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we je 
over onze plannen om een school te bouwen 
in Chinhoyi, ten noorden van Harare. 

Zoals oorspronkelijk gepland ontvingen we 
kort voor nieuwjaar de definitieve plannen én 
raming voor de bouw van de klaslokalen. 
Groot was onze ontgoocheling toen we 
vaststelden dat ook hier  veel te hoge prijzen 
werden vermeld. 

Daarop zijn we in gesprek gegaan met onze 
contacten van VVOB Zimbabwe. Zij 
bevestigden de onrealistische prijszetting en 
maanden ons aan tot de nodige 
voorzichtigheid. 
Met de presidentsverkiezingen in het 
vooruitzicht en de nodige politieke 
instabiliteit is het geen goed idee om zwaar 
te investeren in infrastructuur op dit moment.  
We kregen het advies om de nieuwe 
presidentsverkiezingen af te wachten. 

Dit betekent dat het bouwproject weer on 
hold gaat en er nieuwe gesprekken worden 
opgestart met de overheden om te 
onderzoeken wat wel nog mogelijk is. 

De Algemene Vergadering van Doenkers 
stemde in om de samenwerking met FAWEZI 
te continueren en te onderzoeken hoe we in 
2017 toch een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren voor deze kwetsbare kinderen in 
ruraal Zimbabwe.
Voor 2017 werd beslist om een groep van 20 
meisjes tussen 11 en 16 jaar die het 
onderwijs hebben verlaten (de zogenoemde 
dropouts) te ondersteunen om hen opnieuw 
naar school te laten gaan. 
Via een scholarship programma zorgen we er 
voor dat de schoolkosten gedekt worden,

de tienermeisjes een 
uniform, schoenen en 
spullen voor persoonlijke 
hygiëne krijgen. 

Via een mentoring 
programma wordt 
gewerkt aan de essentiële 
vaardigheden die de 
meisjes nodig hebben in 
hun verdere leven 
(gezondheid, assertiviteit, 
communicatie). 
Fawezi rapporteert per 
semester over de 
vorderingen van de 
meisjes. 

In de Memorandum of 
Understanding (MoU) 
tussen Fawezi en het 
Ministerie van Onderwijs 
in Zimbabwe werd 
volgende 
gemeenschappelijke 
doelstelling beschreven 
“the implementation of 
programmes aimed at 

accelerating the 
participation of girls and 
women in education at all 
levels”.

Doenkers helpt mee aan 
de realisatie van deze 
doelsteling.

Zelf gaan we gesprekken 
aan met de 
Zimbabwaanse 
ambassade in Brussel om 
knelpunten in het 
scholenbouwproject in 
Chinhoyi te ontwarren en 
een manier te vinden 
waarop we onze 
werkzaamheden op een 
duurzame manier kunnen 
continueren. 
Op die manier blijven we 
inzetten op 'Onderwijs 
waar het onmogelijk lijkt'. 

Roel

 

"Even the lack of basic 

needs, such as sanitary 

pads, keeps girls out of 

school."
Lydia Madyirapanze
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Warme harten in actie ten 
voordele van Doenkers vzw

Vastenactie 
Sjabi Eerste Graad

Puurs

Doenkersbier 
 'Bier van de maand' 

Agora Caffee 
Antwerpen

Vastenactie OLVP 
Bornem

Vastenactie 
Kinderplaneet 

Mariekerke

Wil je met je school, bedrijf of vereniging een actie organiseren ten voordele van Doenkers vzw? Stuur je 
idee naar info@doenkers.org. Je mag rekenen op ondersteuning in de vorm van een presentatie, 

informatiebrochures, promotiemateriaal. Ook onze communicatiekanalen staan ter beschikking.
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Peters en meters gezocht!

WORD JIJ OOK PEETOUDER?

Doenkers heeft een projectrekening bij Leraars zonder Grenzen.
Je 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 - peetouder'”

Vanaf een gift van € 40  op jaarbasis ontvang je voor uw bijdrage een attest 
voor fiscale vrijstelling (45% vermindering op je totale gift op jaarbasis). 

  Onze werking wordt gesteund door:                                                        Doenkers is erkend door:

Als peetouder maak je het verschil voor een van de kinderen in onze 
projectlanden.

Met jouw bijdrage van 80 cent per dag (€25/mnd) betalen we de 
schoolkosten van het kind:

- inschrijvingsgeld

- het noodzakelijke schoolmateriaal (uniform, boekentas, 
schrijfgerief, ...)

- veilig transport van thuis naar school

Eventuele overschotten gebruiken we om de basisvoorzieningen op vlak 
van hygiëne en gezondheid te voorzien op de school. 

We informeren je op regelmatige basis over de vorderingen op school, 
de projecten.


