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Het is aan ons, stichting Community Muona, om de sponsoren voor deze
kinderen te vinden.
We zouden zo graag meer talentvolle kinderen deze kans willen geven.
Het is zo de moeite waard om in hen te investeren.
Voor ons is dit de essentie van ontwikkelingshulp.
WAT KOST HET?
Op dit moment (2020) bedragen de kosten voor een leerling per schooljaar
250 euro. Dit is inclusief de vervoerskosten.
Zoals u wellicht weet gaan onze leerlingen naar een kostschool in de regio. Daar
is destijds door de bestuurders van Muona Foundation voor gekozen omdat de
resultaten beduidend beter zijn dan op de lokale middelbare school.
Er is meer structuur, goede begeleiding, regelmatige maaltijden en elektriciteit.
Ontwikkeling begint met onderwijs, maar voor heel veel kinderen in Malawi houdt
het op na de basisschool.
Die is gratis. Daarom zitten er in elke klas zo'n 80 tot 100 kinderen. De besten
worden aan het eind geselecteerd voor een middelbare school in de regio.
Maar ook al ben je geselecteerd, dat betekent nog niet dat je er dan ook naar toe
kunt, want voor heel veel ouders (veelal kleine boeren) is de schoolbijdrage veel
te duur en dus onbereikbaar voor hun kinderen, ook al zijn ze talentvol.
Moeilijk voor veel ouders, want hun kind wil zo graag leren en zij willen het beste
voor hun kind.
Sinds 2005 bieden wij een aantal kinderen uit hele kansarme gezinnen die
mogelijkheid wél, doordat er mensen hier bereid zijn een kind gedurende 4 jaar
ﬁnancieel te ondersteunen. Muona Foundation, onze lokale zusterstichting,
selecteert samen met de hoofdonderwijzers van de diverse primary schools ons
basisonderwijs), de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Dat is een
moeilijke opgave, want het is wikken en wegen welke situatie het meest
schrijnend is, vanwege het beperkte aantal gesponsorde plaatsen.

