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Beste sponsors en belangstellenden
Myanmar is in het laatste half jaar veelvuldig negatief in het
nieuws. Er vindt momenteel in de Rakhine provincie een etnische zuivering plaats door het leger, die z’n weerga niet
kent. In Myanmar woonden 1,1 miljoen Rohingya-moslims,
veel van hen al generaties lang. Deze bevolkingsgroep is
stelselmatig onderdrukt. Toen ze daar onlangs tegen in opstand kwamen, begon het leger met het platbranden van
dorpen en het verjagen van de mensen. Inmiddels verlieten
zo’n 650.000 Rohingya’s het land. Ze zijn gevlucht naar Bangladesh, waar ze in vluchtelingenkampen leven.

Dat is ook de reden dat
Aung San Suu Kyi, die lang de
leidster was van de oppositie en nu
de adviseur van de democratisch gekozen
president is geworden, voor een groot dilemma staat.
Als zij zich tegen de etnische zuiveringen in het Rohingyagebied keert, kan dat haar figuurlijk en wellicht zelf letterlijk
gezien de kop kosten. In het Westen ervaren wij dat echter
als bagatelliseren van de situatie.
Positieve ontwikkelingen
Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen in Myanmar. Toen we negen jaar geleden met onze stichting startten, mocht er niet openlijk over politiek gepraat worden. Dat
is nu wel anders. Er wordt veel gediscussieerd over hoe het
beter kan. De huidige regering luistert veel beter naar het
volk en handelsbetrekkingen met het buitenland worden aangehaald. Er vestigden zich al vele bedrijven in Myanmar en
dat is goed voor de economie en werkgelegenheid.

Myanmar is een boeddhistisch land. In principe zijn boeddhisten integere en vredelievende mensen. Maar we moeten niet vergeten dat het land - tot vijf jaar terug - een halve
eeuw lang gebukt ging onder een militaire dictatuur. Hoewel
het lijkt dat de militairen zich teruggetrokken hebben, is hun
politieke invloed nog groot. De democratie is fragiel.

Op de Phaung Daw Oo High School, de enorme boeddhistische kloosterschool waar we actief zijn, krijgen elke dag
8.000 kinderen uit arme gezinnen en van etnische afkomst
gratis onderwijs, van kleuterschool tot en met middelbare
school. De school heeft geen overheidsbemoeienis. U Nayaka, de hoofdmonnik, is met een comité van monniken in
gesprek met het Ministerie van Onderwijs over onderwijsvernieuwingen. Die zijn hard nodig. De boeddhistische monniken en nonnen in Myanmar verrichten veel goed werk.
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We zien als kleine stichting de onlusten in
het Rohingya gebied met lede ogen aan en staan
machteloos. We hebben dan ook besloten om ons te blijven
richten op de projecten op de PDO High School en dat zo
goed mogelijk te doen. Gelukkig ligt de stad Mandalay, waar
de school gesitueerd is, ver van het conflictgebied en merken
we niets van de onlusten.

gevormd door kinderen uit
arme gezinnen. Ongeveer een
derde van hen is van etnische afkomst. Doordat zij in The Golden House
wonen, kunnen ze naar school. De ‘Golden House
Family’ is een hechte leefgemeenschap op het schoolterrein.

Dé plaats om te investeren
De PDO High School heeft een goede reputatie en speelt
een belangrijke regionale rol. Het is daardoor een uitstekende plek om te investeren. Dat doen we als stichting in goede
woon-, leef- en studieomstandigheden voor de kinderen, in
vervolgstudie en in het bieden van toekomstperspectief voor
jongeren. De jongeren die klaar zijn met hun middelbare
school kunnen een vak gaan leren. Veel van hen kiezen ervoor om deel te nemen aan het door ons gesteunde Bridging Program. Dat programma is gericht op het goed leren
lezen, spreken en schrijven van Engels. Deze studie kunnen ze prima combineren met een baan op de school. Daarover verderop meer.

Andere woongroepen
Er zijn diverse woongroepen op het schoolterrein. Er wonen
50 straatkinderen, 200 meisjes van etnische afkomst, 300
grotere meisjes en 650 novicen (jonge monniken). Als we
de kinderen van The Golden House daarbij optellen, komen
we op 1.400 jongens en meisjes die permanent op het schoolterrein leven. Daar komen dagelijks nog 6.500 kinderen bij
die te voet, op de fiets en met de bus naar school komen. Al
deze 8.000 kinderen krijgen gratis onderwijs op de school,
die zo groot is als een dorp.

The Golden House

Projectdoelstellingen

Onze steun aan de school begon in mei 2008 met de aankoop van twee huizen aan de rand van het schoolterrein.
Een cycloon had op dat moment het zuiden van het land
geteisterd, met honderdduizend doden tot gevolg. We konden
75 weeskinderen uit het rampgebied opvangen. Inmiddels
wonen er 200 kinderen in de drie huizen, die samen The
Golden House vormen. Twee derde van de weeskinderen
van het eerste uur heeft inmiddels een zelfstandig bestaan
opgebouwd. De woongroep wordt nu voor het grootste deel

We richten ons als stichting op drie concrete doelstellingen:
1. Verbeteren van levensomstandigheden
2. Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van huisvesting
3. Financieren van vervolgstudie en Engels als tweede taal
1. Verbeteren van de levensomstandigheden
Sinds 2008 hebben we veel veranderd en verbeterd aan de
huisvesting. De 200 kinderen, die in de drie gebouwen leven

JAARBEELD 2017

3
die gezamenlijk de woongroep The Golden
House vormen, verblijven daar inmiddels onder prima omstandigheden. Er is voldoende ruimte om te eten, studeren en recreëren.
Basisvoorzieningen
Zaken als gezonde voeding, keukenmateriaal, kleding, slaapspullen, schoolspullen en toiletartikelen vragen om een constante investering van onze stichting.
Kindsponsorprogramma
Het geld dat we hiervoor nodig hebben, brengen onze particuliere sponsoren voor een groot deel op. Op dit moment
hebben 15 kinderen een sponsor. Natuurlijk wordt het geld
besteed aan de basisvoorzieningen van de hele woongroep.
We willen hier geen onderscheid in maken. De sponsorouders en de gesponsorde kinderen kunnen contact onderhouden per e-mail. Dat vinden beide partijen erg leuk.
Kindsponsors kunnen kiezen uit drie sponsorpakketten: De
kleding en schoolspullen voor € 11,- per maand, het eten
en drinken voor € 20,- per maand of het totaalpakket voor
€ 31,- per maand. Dankzij de kindsponsors is de hele groep
verzekerd van gezonde voeding, kleding en schoolspullen.
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Stafleden
Als stichting kunnen we bouwen
op de schoolleiding, de stafleden en
de docenten. De 200 meisjes en jongens
van The Golden House staan onder de bezielende
leiding van Yi Mon en Nyein Chan.

Ze worden daarbij geholpen door een vijftiental jonge vrouwen en mannen. Zij zorgen voor structuur en regelmaat, koken voor de kinderen en helpen bij hun studie. Zonder hen
zou ons project niet kunnen bestaan. Met steun van o.a.
Frangipani konden we in 2017 investeren in staftrainingen.
2. Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van huisvesting

De drie gebouwen die samen The Golden House vormen,
vragen jaarlijks om onderhoud en de inventaris moet met
enige regelmaat gerepareerd of vervangen worden. We investeerden in 2017 in een nieuwe watertank, een nieuw hekwerk voor het jongenshuis, nieuwe ventilatoren, opbergkasten en droogrekken voor de kleding. Ook schilderden we de
gebouwen opnieuw.
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3. Financieren van vervolgstudie en Engels als tweede taal
Vervolgstudie
De jongeren die slagen voor hun eindexamens op de PDO
High School kunnen doorstromen naar een beroepsopleiding
of de (deeltijd) universiteit in de stad. Jongeren uit The Golden
House, die gemotiveerd zijn om na hun middelbare school
verder te studeren, worden daarbij ondersteund, binnen de financiële mogelijkheden van de stichting.
Engelse bijles
Leerlingen moeten in de laatste twee jaren van de middelbare school verplicht de door de staat voorgeschreven Engelstalige boeken gebruiken. Lang niet altijd sluit het tot dan
toe genoten onderwijs aan bij de lesstof voor het staatsexamen en de beheersing van de Engelse taal is onvoldoende.
Sinds 2014 geven we bijles om het niveau van de Engelse
taalbeheersing op te schroeven. De kinderen van The Golden
House krijgen in de leerjaren 6 tot en met 9 extra Engelse les.
Buitenlandstages
Een extra impuls aan de remedial teaching werd in de afgelopen jaren gegeven door studenten uit Nederland. In 2017 verzorgden pabostudentes Tessa, Zoë en Isabelle lessen, draaide
kunstacademiestudente Michelle samen met Ichelle creatieve activiteiten, organiseerden de maatschappelijke dienstverlening studenten Gea en Simone theateractiviteiten en keerde
Lizette terug met een vriendin om een musical te draaien.
Voor de studenten én voor de kinderen was dit heel speciaal.

Tessa

Zoë

Isabelle

Bridging Program
In 2014 ontwikkelden we planNen om een kleinschalig beroepsopleidingsinstituut voor goed Engels onderwijs te starten op de PDO High School. Dat kreeg de
naam Bridging Program. We hebben met steun van Wilde
Ganzen een klaslokaal ingericht met moderne faciliteiten.

Sinds 2015 volgen maar liefst 150 jongeren dagelijks lessen en
doen aan zelfstudie. Lokale docenten en buitenlandse vrijwilligers, die voor drie tot zes maanden op de PDO High School
werken, verzorgen de lessen. Er wordt op drie niveaus lesgegeven en er zijn voorbereidende klassen. Voor de taallessen hanteren we de Cambridge methode. Er wordt ook veel
aandacht besteed aan discussies en presentaties over de
meest uiteenlopende onderwerpen, m.b.t. levensbeschouwing, burgerschap en politiek. De jongeren van niveau II en
III hadden in oktober hun examen. 76% van de niveau II
studenten en 58% van de niveau III studenten slaagden. De
niveau III studenten die niet slaagden voor hun examen behaalden wel automatisch het certificaat voor niveau II, omdat ze daartoe hoog genoeg scoorden.
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Naast jongeren uit The Golden House nemen ook jongeren uit andere woongroepen deel aan
het programma. Dat geldt ook voor docenten en stafleden
van de PDO High School. Hierdoor zal uiteindelijk het Engelse onderwijs op de hele school verbeteren.










In het toerisme, op scholen en in het bedrijfsleven is de vraag
naar goed Engels sprekende groot. Met de certificaten op
zak is de kans op een goede baan veel groter. Van de
geslaagde level II en III studenten mogen er komend jaar 18
deelnemen aan het Pre College Program op de PDO High
School. Het Bridging Program is een goede kweekvijver.
Samen met de docenten zullen we het programma verder
professionaliseren. Dat doen we onder andere door hen te
scholen op het gebied van Engels, pedagogiek en didactiek.
World Child Care vond Stichting Marcus uit Nederland bereid om het project in 2015, 2016 én 2017 financieel te ondersteunen. Ook wordt er geld ingezet van grote sponsoracties die we als stichting in Nederland opzetten.



De Vincentiusvereniging
’s-Hertogenbosch besloot
dat onze stichting het hoofddoel werd van hun boekenbeurs.
Basisschool ’t Schrijverke in ’s-Hertogenbosch
organiseerde een geslaagde actie rond Pasen.
Stichting Frangipani maakte een staftraining mogelijk.
Het Zwijssen College in Veghel steunde ons werk.
Wereldwinkel Rosmalen is opgehouden te bestaan en
maakte een prachtig bedrag over.
Basisschool De Parel in Berlicum organiseerde een sfeervolle kerstactie.
Jumbo Berlicum stemde in met een emballageactie rond
de feestdagen.
Stichting Marcus ondersteunde voor het derde achtereenvolgende jaar het Bridging Program.

Nieuwbouw etnische groep
Hopelijk kunnen we medio 2018 starten met de bouw van
een nieuwe woonvoorziening voor 200 meisjes van etnische
afkomst. Van de 1.400 kinderen die permanent op het schoolterrein wonen, leven zij momenteel nog onder de meest primitieve omstandigheden. De start zal afhangen van de situatie in Myanmar en het aantal sponsoracties dat we in 2018
kunnen realiseren.

Onze sponsoractiviteiten
Het jaar 2017 was succesvol wat betreft sponsoractiviteiten.
Hieronder een beknopt overzicht. Meer informatie over de
sponsoracties vindt u op onze website.




Onze kindsponsors zorgden voor een constante bron
van inkomsten.
We ontvingen diverse eenmalige en jaarlijkse giften van
particulieren, stichtingen, organisaties en bedrijven.
Het Onze Lieve Vrouwe College in Antwerpen stortte
een mooi bedrag naar aanleiding van hun kerstactie.

Het huidige gebouw bestaat uit vier grote slaapzalen. In elke zaal slapen 50 meisjes. Er is zo weinig plek dat sommige
meisjes ’s nachts op het balkon liggen. Regent het een keer
hard, dan moeten deze meisjes naar binnen. Daar is echter
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onvoldoende plek, zodat de meisjes rechtop
zittend tegen de muur moeten proberen te slapen. Veel
van de meisjes komen uit provincies waar het een stuk minder
warm is. Regelmatig wordt er een kind ziek, dat vervolgens de
hele slaapzaal aansteekt. Er is geen fatsoenlijke voorziening
voor de meisjes om zich te wassen en er zijn maar twee
toiletten voor de hele groep. Ook andere voorzieningen, zoals de wasplaats, moeten nodig verbeterd worden.

Daarnaast ontvingen we als
stichting in 2017 enkele grote
donaties. Inmiddels is zo’n 75% van
de bouwkosten gedekt. 2018 zal daarom
in het teken staan van het vinden van enkele donateurs. Samen moeten we in staat zijn om de 200 etnische
meisjes een nieuw onderkomen te geven, dat vergelijkbaar
is met The Golden House.
Werkwijze

De meisjes koken het liefst zelf, maar de keuken is niet
meer dan een hokje voor het bamboehuis en veel te klein.
Veel meisjes slaan tussen de middag de maaltijd over, omdat er geen plaats is in de keuken. Het is de bedoeling dat
er in het nieuwe gebouw een grote keuken met veel werkruimte gerealiseerd wordt, douches, toiletten en een grote
ruimte voor eten, studeren en recreatie.

Voor stichting World Child Care is er de komende jaren genoeg werk aan de winkel. Dat kunnen we doen dankzij steun
van kindsponsors en particuliere donateurs enerzijds en scholen, kerken, stichtingen en organisaties anderzijds. Het is goed
om te weten dat wij uw sponsorgeld voor 100% ter plaatse
besteden. Omdat onze stichting gerund wordt door enthousiaste vrijwilligers, hebben we geen salariskosten, geen reiskosten en nauwelijks overheadkosten. Het bestuur draagt
zelf de kosten voor het beheer van de stichting en de reiskosten voor de werkbezoeken, zoals secretaris Nico Schoenmakers die in februari en augustus 2017 aan het project bracht.
Zo proberen we het voor u zo transparant mogelijk te houden. Elke geschonken euro is een euro op locatie. Door het
opgehaalde sponsorgeld ter plaatse te besteden, helpen we
niet alleen de (wees)kinderen, maar stimuleren we ook de
lokale ondernemers. Omdat alles in Myanmar betrekkelijk
goedkoop is, nemen wij nooit (gebruikte) materialen of spullen mee, maar schaffen we alles ter plaatse aan. De school
zelf werkt alleen met lokale bedrijfjes die niet overheidsgebonden zijn. Alvast hartelijk dank voor uw steun en belangstelling in 2018.
Stichting World Child Care

De bouw van The Unity House, zoals we de woongroep willen gaan noemen, kunnen wij als stichting niet alleen bekostigen. Een woonvoorziening als deze, kunnen we alleen bouwen met steun van andere stichtingen en organisaties. Inmiddels is er steun toegezegd door de Duitse stichting Förderverein Myanmar en onze Australische sponsor Brian Pringle.

C Nico Schoenmakers (secretaris)
A Milrooijseweg 9
5258 KE Berlicum
E info@wordchilcare.org
W www.wordchildcare.org
Wilt u onze activiteiten het gehele jaar volgen? Like dan onze
Facebookpagina www.facebook.com/StichtingWorldChildCare.

