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Hoe kan je Doenkers steunen? 
 

De werking van DOENKERS is in volledig afhankelijk van particuliere giften en financiële 
partnerschappen met bedrijven. 

 

1. WORD DOENKERS PEETOUDER 
 

Als DOENKERS peetouder ga je een peterschap aan omdat je 
overtuigd bent van “toegang tot kwaliteitsvol onderwijs” als 
duurzaam ontwikkelingsinstrument. Er wordt dan ook 
verondersteld dat het schenken van onderwijskansen de 
belangrijkste drijfveer is van peetouders voor hun 
engagement.  

 

Het financieel peterschap bij DOENKERS houdt een langetermijn-engagement in om een 
kind in het Zuiden kwaliteitsvol onderwijs te laten genieten en zo de kans te geven zichzelf te 
ontplooien.  

 

Voor 0,80 EUR per dag (na fiscale aftrek bedraagt dit ongeveer 12,5 EUR per maand) 
schenk je een kind onderwijs. Dit bedrag dekt de kosten van: 

• Inschrijvingsgelden 
• Schooluniform 
• Schoolboeken en schoolmateriaal 
• Transport 

 

Met het eventuele restgeld ondersteunt DOENKERS een van haar onderwijsprojecten. 
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2. ONDERSTEUN EEN ONDERWIJSPROJECT 
 
Om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden start DOENKERS onderwijsprojecten op zoals de 
vorming van leerkrachten, het verbeteren van de onderwijsinfrastructuur of het voorzien van 
didactisch materiaal.  

 
I. Uitbouw school Bor Yakha – CAMBODJA (2016 – 2021) 

 

Cambodja besteedt ongeveer 9% van haar jaarlijks budget 
aan onderwijs. 85% daarvan wordt gebruikt voor 
vergoedingen  en ‘operationele kost’, waardoor er haast niets 
meer over blijft om schoolmateriaal te kopen of het 
schoolgebouw deftig te onderhouden.  

 

Hierdoor moeten steeds vaker scholen worden gesloten. Ook 
de school in Bor Yakha, op de grens met Thailand zou op die 
manier worden gesloten. 226 kinderen tussen 5 en 12 jaar 
zouden hierdoor hun kans op onderwijs verloren zien gaan. 

 

DOENKERS engageerde zich om de school te adopteren, de 
infrastructuur verder uit te bouwen en er zo voor te zorgen dat deze kinderen en de volgende 
generaties kostenloos naar school kunnen blijven gaan.  

 

Enkele projecten die we willen realiseren zijn: 

• Adoptie basisschool  16 000 EUR 
• Plaatsen zonnepanelen 2 000 EUR 
• Plaatsen waterput 2 200 EUR 
• Aanleg groententuin 5 250 EUR 
• Schoolmateriaal (boeken, schriften, …) per set 140 EUR 
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II. Uitbouw leercentrum voor Birmese Vluchtelingen – Thailand (2016 – 2021) 
 
In het noordwesten van Thailand in een arm district van Mae Sot ligt het Pyo Khin 
leercentrum. 

 

In deze regio vind je een bijzonder grote 
groep Burmese vluchtelingen die, hoewel op 
zoek naar een beter (en veiliger leven), ook 
in Thailand geen kansen krijgen. Ze spreken 
geen Thai waardoor deze kinderen geen 
aansluiting vinden in het Thaise 
onderwijssysteem. De Thaise regering 
investeert niet in integratieopleidingen voor 
deze groepen waardoor deze groep 
vluchtelingen quasi integraal uit de boot 
dreigt te vallen. 

Kinderen van Birmese vluchtelingen krijgen geen toelating om aan de centrale examens deel 
te nemen omdat ze niet zijn erkend. Wij willen hen toch voorbereiden op deze testen terwijl 
onze lokale NGO investeert in het bekomen van de correcte papieren om onderwijs te 
kunnen volgen. 

 
Met de uitbouw van het leercentrum bieden we de kinderen van Birmese 
oorlogsvluchtelingen toegang tot onderwijs. Hoewel de locatie niet meer is dan wat muren 
en een dak, krijgen zo’n 150 jongens en meisjes van 4 tot 9 jaar onderwijs.  

 
Dit project wordt niet door de Thaise overheid ondersteund waardoor we alle kosten zelf 
dragen, gaande van schoolmateriaal, maaltijden, infrastructuur tot de loonkost van leraren.  

 

De exploitatiekost bedraagt zo’n 9 000 EUR (excl lonen leerkrachten), wat overeenstemt met 
60 EUR per kind per jaar.  

 

Enkele projecten die we willen realiseren zijn: 

• Speelplaats bouwen 3 000 EUR 
• Bijbouwen klaslokaal 3 500 EUR 
• Aanleg en onderhoud groententuin 5 000 EUR 
• Installatie zonnepanelen  2 500 EUR 
• Installatie watertanks 2 250 EUR 
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III. Bouw lagere school – Zimbabwe (2016 – 2021) 
 

Binga District staat gekend als 'het land 
van de vergeten mensen'. Gelegen 
op de grens met Zambia, aan het Kariba 
meer kent het gebied een enorme droogte 
wat de levensomstandigheden bijzonder 
moeilijk maakt.  

Er zijn geen wegen, de dichtstbijzijnde 
school is 300 km verder, er is haast geen 
landbouw mogelijk en de lokale bevolking 
zijn etnische minderheden. 

 

HET PROJECT 

Dit project richt zich voornamelijk op deze doelgroep van jonge meisjes en houdt rekening 
met de gender thematiek. We helpen hiermee zo’n 500 kinderen rechtstreeks met 
toegang tot onderwijs 

We bouwen een school in Binga en starten met 3 klassen. We bouwen aan wat men 
'Gender responsive schools' noemt. Dit betekent dat de school rekening houdt met de 
fysieke en sociale dimensies van zowel meisjes als jongens in de opleidingen. 

 

Als model gebruiken we de 'Centers of Excellence', die reeds met succes werden 
geïmplementeerd in Burkina Faso, The Gambia, Madagaskar, Rwanda, Oeganda, Zambia 
en Zanzibar. Dit model betekent onder andere: 

• Integrale betrokkenheid én gedragenheid van de lokale gemeenschap 
• opleiden van leraren, schoolleiding in gender responsiveness op school 
• aangepaste pedagogische skills aanreiken 
• STEM ook voor meisjes toegankelijk maken 
• Aangepast infrastructuur 
• Empowerment van jonge meisjes 
• Bijkomende financiële ondersteuning in de vorm van studiebeurzen om drempels weg 

te halen 

Naast het bouwen van de schoolinfrastructuur versterken we ook de lokale gemeenschap 
door het plaatsen van waterputten, sanitaire installaties.  

In ons streven naar zelfredzaamheid ondersteunen we het lokale ondernemerschap door te 
investeren in toeristische mogelijkheden (vb bouw van guesthouse, opleiding gidsen, …) 

 

Het investeringsbudget bedraagt 17 000 EUR, het exploitatiebudget 8 000 EUR. Door in te 
zetten op de zelfredzaamheid van de lokale bevolking zal dit bedrag na 5 jaar dalen.  
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Doeners + denkers = Doenkers vzw 
Ja, ik wens Doenkers vzw door middel van een doorlopende opdracht op regelmatige 
basis te steunen. Ik ben vrij mijn doorlopende opdracht op ieder moment stop te zetten. 

Ik ontvang een fiscaal attest als het totaal van mijn regelmatige gift minstens 40 euro op 
jaarbasis bedraagt. 

 

Vul uw gegevens in en overhandig dit document aan uw financiële instelling. 
Ik ondergetekende, 

(graag in drukletters invullen) 

 
Naam:……………………………………………………………………………………………………. 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………… 

Straat + huisnummer:………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente: ……………………………………………………………………………………………… 

Geef aan mijn financiële instelling de opdracht om  

� EENMALIG � MAANDELIJKS 

� 25 euro  � 50 euro  � ………………………    EUR (bedrag naar keuze) 

van mijn bankrekening ………………………………………………………………………………... 

over te schrijven op de rekening IBAN: BE 48 5230 8027 2427 - BIC: TRIOBEBB  
van Leraars zonder Grenzen,  

met als mededeling: “Gift aan LzG – Doenkers vzw – project ………………………………” 

(vul land of peetouderschap in) 

En dit vanaf volgende datum : ……./……./……. (enkel indien maandelijkse bijdrage) 

Datum: ……./……./……. 

 

Handtekening:  

 

Hartelijk dank voor uw steun aan Doenkers vzw


