


Sombere wereld



SOMBERE WERELD?

“Mij laten onderdompelen in de wereld van blinde 
en slechtziende kinderen in het hart van Afrika.” Dit 
was de uitdaging die ik voorgeschoteld kreeg als 
ambassadrice van Fracarita Belgium. Dat moet best 
een donkere en sombere wereld zijn, dacht ik voor 
mijn vertrek. 

Maar niets bleek minder waar. Ik verbleef een tijdje in 
een bijzondere school voor kinderen met een visuele 
beperking in Rwanda. En daar werd veel gelachen, 
gezongen, gedanst en … vooral hard gewerkt om later 
op eigen benen te kunnen staan! 

Toch heeft zo’n visuele beperking een heel zware 
impact op je leven, zeker in Afrika. Zoals bij Claude ... 

Sarah Vangeel

Ik laat me onderdompelen 
in de wereld van blinde en 
slechtziende kinderen in Rwanda.

Sombere wereld



CLauDE

Claude gaat al een jaar niet meer naar school. Ook al 
zat hij helemaal vooraan in de klas, hij kon het bord 
onmogelijk nog lezen. Hij raakte helemaal achterop. 
Zijn ouders besloten hem van school te halen. Nu zit 
hij thuis. Met niets om handen... 

De vader en moeder van Claude maken zich grote 
zorgen. Wat als zij er niet meer zijn? Hoe zal Claude 
ooit op eigen benen kunnen staan? 

CLAUDE

Het plattelandsgezin heeft het nu al bijzonder moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen ...



Op een dag komt Marie-Louise bij het gezin langs. 
Ze vertelt over de school waar ze werkt. Een heel 
bijzondere school voor kinderen met een visuele 
beperking. Misschien is er nog een plaatsje vrij voor 
Claude.
Dit hadden Claude en zijn ouders nooit durven 
dromen! Want met een diploma op zak, kan hij later  
toch nog zijn eigen brood verdienen, ondanks zijn 
beperking. Claude kan opnieuw 
aan zijn toekomst bouwen!

“Mijn zOOn WORDt  
BEDELaaR”

De vader van Claude ziet de 
toekomst van zijn zoon somber 
in. “Claude was één van de 
slimsten van zijn klas. Hij was 
onze grote hoop. Maar nu hij 
niet meer naar school kan, zie 
ik geen toekomst voor hem. 
Ik vrees dat hij later bedelaar 
wordt, zoals de meeste 
blinden in ons land.”

Psycholoog Marie-
Louise doet een 
intake-gesprek 
met Claude.

CLAUDE



De wekelijkse les stoklopen. 
Cruciaal om later op eigen benen te kunnen staan!

De School



DE  SChOOL
Hopelijk kan Claude binnenkort naar zijn nieuwe 
school, een school voor buitengewoon onderwijs van 
de Broeders van Liefde in de stad Rwamagana. 

De leerlingen hebben er allemaal een visuele 
beperking, maar toch krijgen ze net dezelfde leerstof 
als in de gewone scholen. Daarnaast leren ze ook lezen 
en schrijven in braille, stoklopen, zich oriënteren en 
duizend en één andere technieken. Zo ontdekken de 
leerlingen dat ze, ondanks hun beperking, toch op 
eigen benen kunnen staan. En dit is echt nodig als je 
in een straatarm land als Rwanda wil overleven.

De leerlingen komen uit alle hoeken van Rwanda 
en zelfs uit de buurlanden. Het is immers de enige 
school in de regio met een volledige cyclus van lager 
en secundair onderwijs. Meisje of jongen, blind of 
slechtziend, christen of moslim: iedereen vindt in 
het internaat zijn tweede thuis en maakt er vrienden 
voor het leven.

De School



a, b, c in Braille

De blinde juf 
Thacienne leert 
brailleletters 
noteren met 
een prikbordje.



a, B, C ... in BRaiLLE

Als ik het klasje van juf Thacienne binnenstap is 
iedereen druk in de weer. “Dit is het eerste leerjaar”, 
zegt de blinde juf me vol trots. “Ik mag deze meisjes en 
jongens kennis laten maken met de wondere wereld 
van letters en cijfers! Bij ons gebeurt dit in braille. We 
leren alles stap voor stap 
aan. Eerst in het groot 
met een plankje, daarna 
op braillepapier.“

“Net als voor ziende kin-
deren is lezen, schrijven 
en rekenen ook voor 
mijn leerlingen cruciaal 
in hun verdere studies. 
Ik ben heel blij dat ik hen 
dit mag aanleren.“ 

De eerste stap in het 
brailleschrift met een 

plankje.

a, b, c in Braille



Bosco wil later muziekleraar worden. 

Op school krijgt hij alle kansen om zijn 

muzikaal talent te ontplooien. 

geloof in eigen talent



GELOOf in EiGEn taLEnt
“Kinderen die net op onze school aankomen, zijn 
in het begin vaak erg neerslachtig”, vertelt Marie-
Louise, de psycholoog van de school. “Ze zien geen 
toekomst voor zichzelf en hebben weinig geloof 
in eigen kunnen. Het welzijn van de leerlingen is 
voor onze school echt dé absolute prioriteit. Als 
de leerlingen zich niet goed in hun vel voelen, dan 
lukt het leren toch niet. Ik volg leerlingen daarom 
individueel op. M’n deur staat altijd voor hen open, 
voor welk probleem dan ook, groot of klein.”

“Wat zo bijzonder is aan onze school, is dat we iedere 
leerling alle kansen geven om zijn of haar talent te 
ontdekken. Want het zijn net die talenten, die het hen 
later zullen mogelijk maken om hun eigen boontjes te 
doppen en niet in extreme armoede te verzeilen.”

geloof in eigen talent

Op school zijn er theaterclubs, rockbandjes, 
leesclubs, zangkoren, torbalteams en dansgroepen 
waar ze hun talenten kunnen botvieren. Een echte 

boost voor hun zelfvertrouwen!



oud-leerling

Als blind 
koppel een 

gezin stichten 
en een bedrijf 

oprichten. Twee 
oud-leerlingen 
tonen dat het 

kan, dankzij een 
goede basis op 

school ...



OuD-LEERLinG:
“Nu op eigen benen, dankzij de school”

Peter neemt me mee naar het ziekenhuis. Zijn vrouw 
is er net bevallen van hun vierde kindje. Peter en 
Venancia zijn beiden blind. Ze zaten samen op de 
school van de Broeders van Liefde, trouwden en 
hebben nu een eigen gezin. 

Als jong koppel moesten ze opboksen tegen de vele 
vooroordelen over blinden. Toch stampten ze een 
eigen fietstaxibedrijf uit de grond. Wat begon met 
één fiets en één fietsjongen, is nu uitgegroeid tot een 
succesvol bedrijfje. Het koppel is een rolmodel voor 
heel wat andere blinden in Rwanda. 

“Maar zonder onderwijs zouden we nooit staan 
waar we nu staan”, geeft Peter toe. “De kennis en 
vaardigheden die we op school leerden, en de raad 
om nooit op te geven, zorgen ervoor dat we vandaag 
op eigen benen kunnen staan. Nu kunnen we een 
mooie toekomst uitbouwen voor ons gezin. Daar zijn 
we de Broeders van Liefde en onze oud-leerkrachten 
nog steeds heel dankbaar voor!”

oud-leerling



niEManD  aChtERLatEn

In 2015 legden de Verenigde Naties enkele 
ontwikkelingsdoelstellingen vast die we wereldwijd 
moeten behalen tegen 2030. De bijhorende slogan 
luidt: “Niemand achterlaten”. Iedereen moet erop 
vooruit, dus ook kinderen met een visuele beperking 
in het Zuiden. Zij hebben veel meer kans om in 
extreme armoede te verzeilen. En omgekeerd is het 
ook zo dat kinderen die al in armoede leven, veel 
meer kans maken om blind of slechtziend te worden.

De leerkrachten van de school in Rwamagana zetten 
zich daarom dagelijks met hart en ziel in om hun 
leerlingen dezelfde kansen te 
geven als ziende leerlingen. 
Niemand achterlaten dus...

Enkele van de 

doelstellingen waar de 

school aan bijdraagt.



Braillepapier  
(50p)

€ 6
Loep

€ 20

Sprekende 
rekenmachine

€ 30

Witte stok

€ 40

Braille schrijfmachine

€ 1.000

inzEt  zuiDaCtiE

Met de Zuidactie willen we ervoor 
zorgen dat kwetsbare kinderen als 
Claude (zie p.4) later niet hoeven te 
gaan bedelen. Claude hééft talent. En 
met dat talent zal hij later zijn eigen 
kost kunnen verdienen, ondanks zijn 
beperking. Alleen heeft hij nu een 
school nodig waar hij zijn talenten   
helemaal kan laten openbloeien... 

Wil je kinderen zoals Claude deze 
kans geven? Steun dan de Zuidactie, 
want onderwijs voor kinderen met 
een visuele beperking is erg duur, 
zeker in een laag-inkomensland als 
Rwanda. Ouders kunnen nauwelijks 
bijdragen in de kosten.

“Geen bedelaar zijn”

Claude en zijn klasgenoten 

hebben onder meer dit 

materiaal nodig.



www.zuidactie.be
Steun: BE51 4459 6281 2162 ● KREDBEBB

Mededeling: +++038/0190/00052+++
 

Indien jouw bijdrage min. € 40 bedraagt, 
ontvang je een fiscaal attest voor 45% van 

het gestorte bedrag.
 

Fracarita Belgium, 
de NGO voor ontwikkelingssamenwerking

van de Broeders van Liefde

Ik krijg een spoedcursus goalbal, een balsport voor mensen met een visuele beperking. Het meisjesteam van de school werd dit jaar nationaal kampioen!

Bekijk hier de campagnefilm!

Actie steunen...     
Doen!  :)                 

Ik smijt me helemaal 
voor deze Zuidactie! 

Jij ook?


