Actie met schoolboekengeld
Geef je schoolboekengeld door! Hiermee roept het Wereldschoolboekenfonds ouders op
de vergoeding voor schoolboeken of een deel daarvan te investeren in onderwijs voor
kinderen met minder kansen. Initiatiefneemster Line Wiener, moeder van twee
middelbare scholieren, legt uit waarom en hoe. Door José Vink.
‘De kinderen van nu moeten straks de wereld runnen. Daar hebben ze wel gereedschap
voor nodig. Een groot gedeelte van dit gereedschap bestaat uit schoolopleiding. Niet voor
alle kinderen in de wereld is dit even goed geregeld.’ zegt Line Wiener. ‘Daarom heb ik
met Oxfam Novib, Edukans en International Child Support het
Wereldschoolboekenfonds opgericht. Samen met u kunnen wij een steentje bijdragen aan
een betere onderwijstoegang voor kinderen met minder kansen.’
Line zet zich met hart en ziel in voor haar Wereldschoolboekenfonds. 'Eind 2008 keert de
Nederlandse regering € 316 schoolboekenvergoeding uit per kind op het voortgezet
onderwijs. Wij roepen op dit geld, of een gedeelte ervan, in te zetten voor projecten
gericht op onderwijs en ontwikkeling. Investeren in kinderen is investeren in de
toekomst.’
‘Ik heb gekozen voor projecten die van elkaar verschillen.’, vertelt Line. ‘In Oeganda
gaat het om participatie van vaders in het onderwijs van hun dochters, in Peru om
tweetalige lessen, Spaans en indianentaal, en in Thailand om leren omgaan met geld.’
Line: 'Ik besef dat mijn kinderen het enorm getroffen hebben, iedere opleiding is voor
hen toegankelijk. Ik gun dat alle kinderen.
‘Laat ontwikkelingshulp kleinschalig zijn en betrek lokale partners erbij, zij weten waar
de behoeftes van de bevolking liggen.’
Line heeft er het volle vertrouwen in dat haar project goed gaat lopen: 'De donateurs
kiezen zelf welk deel van hun donatie naar welk project gaat.’
Wilt u ons steunen of meer weten? Kijk dan op www.wereldschoolboekenfonds.nl.
Heeft u vragen of wilt u een reactie geven? Stuur dan een mail naar
Line@wereldschoolboekenfonds.nl

