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Beste scholen,
Er wordt nu reikhalzend afgeteld naar het einde van het schooljaar... Maar voor de zomervakantie definitief
haar intrede doet, brengen we u nog een laatste Kort op de Band. We kunnen alvast terugblikken op een
goed gevuld en interessant schooljaar. We staan kort stil bij een in het oog springende gebeurtenis van de
voorbije weken, en kijken ook al vooruit naar wat het najaar in petto heeft. Een fijne vakantie!
Bedroefd delen wij u ook het overlijden mee van Catherine Mwaba, de leerkrachte uit de Buyantanshi
Open Christian Community School in Kabwe, Zambia. Catherine was sterk betrokken bij de scholenband
met De Belhamel en was in mei nog in de Vlaamse partnerschool te gast. Verder leest u een verslag van de
reis en brengen we een korte hommage aan deze bijzondere dame.

VVOB blaast 30 kaarsjes uit
Tijdens de ceremonie voor het 30-jarig bestaan van VVOB op 21 juni 2012, werd een prachtig fotoboek
gelanceerd. Begin 2012 trokken tien lokale fotografen in het Zuiden op pad in hun land. Hun opdracht
was uitdagend: de impact vastpakken van onze onderwijsprogramma’s op het dagdagelijkse leven
van kinderen en jongeren. Het resultaat is een indrukwekkende en kleurrijke waaier aan interpretaties,
invalshoeken en ideeën. Onderwijs kan levens veranderen. Maar onderwijs verandert zelf ook continu. Dat
brengt ‘Education changes lives’ krachtig in beeld. Een online versie en een video-introductie is te vinden
op onze website www.vvob.be.
Tijdens dit evenement werd ook de prijsuitreiking van de ALT-competitie gehouden. Sarah De Raedt
van Basisschool De Regenboog (Gent); Irene Indemans van H.Hartinstituut Bree en Jan Stas van de
Universiteit Antwerpen sleepten de eerste prijs in de wacht in respectievelijk de categorieën lager,
middelbaar onderwijs en lerarenopleiding. Van de scholen met een scholenband vielen verder ook het
Koninklijk Atheneum Mariakerke en het St-Jozefsinstituut Essen in de prijzen. Proficiat aan allen!

Korte vooruitblik
Juli

zz Twee leerkrachten van de GBS Stokkel gaan naar de Surinaamse partnerschool OS Balona. Dit is een eerste, spannende
ontmoeting tussen de scholen.

September

zz Nadat de Vlaamse school vorig jaar naar Suriname ging, komt nu OS Domburg, partnerschool van Het Wijdeland (St.-Truiden), op
bezoek naar België.
zz De directrice van de Waveren Hoërskool uit Zuid-Afrika bezoekt partner St.-Jozefinstituut, Essen.
zz E.S. Kiruhura, de Rwandese partner van het Koninklijk Atheneum Mariakerke, zal naar alle waarschijnlijkheid in september naar
België afreizen.

Oktober

zz 5 oktober: Saved by the Bell op de Internationale Dag van de Leerkracht. Voor het zesde jaar op rij roept Studio Globo alle scholen
op om op het einde van de lesdag, de schoolbel te laten luiden voor het Recht op Onderwijs.
zz Instituut Sint-Maria plant een bezoek aan de Cambodjaanse partner HS Sereyphiap.

November

zz VBS De Ark vliegt met een vierkoppige delegatie richting de Polanenschool, Suriname.

December

zz Leerlingen en leerkrachten van het Xaveriuscollege ondernemen opnieuw een reis naar het Ntemo-college in de DR Congo.
zz Indiening Financieel ren Inhoudelijk rapport en een nieuw actieplan voor 2013.
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Getuigenis
De leerkrachten Gift Kalulu en Catherine Mwaba getuigden samen met het schoolhoofd van
de Buyantanshi school Mr. Kahangu over hun verblijf bij de Vlaamse partnerschool De Belhamel,
Schellebelle. Een mooi verslag dat we jullie niet wilden onthouden.
Definitely, we had a safe flight back to Zambia. But it was sad to realize that time was so short with such an
overwhelming welcome by all the hospitable teachers and other staff of our partner school. Our visit lasted from
18th to 27th May, 2012. We appreciate the good time we spent together during our SchoolLinks visit to De Belhamel
in Belgium.
The field trip to the village of Schellebelle with pupils of the 5h Grade was very interesting. The pupils had to do a
Treasure Hunt on the history of their town. This was one of the most exciting activities as this taught pupils how to
find their own way. Also highly interactive were the times when kids performed games (gymnastics) and music with
the visiting teachers. This made them sample some other ways of learning. We Zambian teachers conducted music
and Gymnastic lessons and we taught the pupils of all grades basic Bemba words!
We also observed the lessons of different teachers in different classes. The visit to the infant school was very necessary
in that it enabled us to compare different methodologies used by the teachers in Flanders. We learned a lot about
the challenges faced in handling infants and how they managed it due to good motivation. Having observed how
teachers deal with pupils in and outside the class, we acquired various methodologies that are necessary to be
implemented in our school too.
During the visit, the School Manager for Buyantanshi gave a presentation on Zambia, in order to enlighten his
fellow-colleagues in the Belhamel on their perception and anxieties about Zambia. He explained about Zambia’s
schooling system in comparison with that of Belgium, as well as its economy and political situation. This helped to
clear away the possible fears that their partners have once they visit Zambia.
The accomplishment of the ‘peace song’, composed by both students at Buyantanshi and Schellebelle, is truely
motivational! Some members of the community, parents, teachers and pupils were present at the official presentation
of the song and video clip. This joint activity was a great achievement indeed!
After school and during the weekend, we visited various historical places, and enjoyed Belgium’s rich history. We
were especially fond of the uncountable number of historical buildings and other features of your country, such as
the castle of Ghent, the canals, the chapels during the visit to Bruges, the North sea, etc. We miss every minute that
passed by because we learnt a lot!

Rest in Peace Catherine
Vorige week vernam De Belhamel het treurige nieuws uit hun
partnerschool dat Catherine Mwaba, moeder van twee kinderen, is
overleden. Ze werd kort na haar vertrek uit België in het ziekenhuis
opgenomen. In Buyantanshi en De Behamel kwam dit onverwachte
bericht aan als een grote klap. De ontmoeting tussen de scholen in
mei bracht veel teweeg tussen de betrokkenen. De leerkrachten van
De Belhamel herinneren Catherine als een warme en symathieke
vrouw die vreugdevol in onze Noordzee stond te dansen... We wensen
haar familie en vrienden alle kracht en moed toe.

In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief kan heel eenvoudig op www.scholenbanden.be. Deze nieuwsbrief wordt ook naar het
Engels en het Spaans vertaald. Zo kan je die ook aan je partnerschool bezorgen. Je kan hiervoor inschrijven door een van de
twee talen te selecteren.

Contact
VVOB vzw, Scholenbanden, Handelsstraat 31, 1000 Brussel | België
T • +32 (0)2 209 07 85
E • info@scholenbanden.be

www.scholenbanden.be
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