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Wereldschoolboekenfonds
Een extra kerstgratificatie van
308 euro per kind – zomaar gratis, voor niets. Een paar honderdduizend ouders krijgen in
december een onverwacht cadeautje van het kabinet: omdat
scholen niet op tijd gratis
schoolboeken konden leveren,
wordt het boekengeld dit jaar
rechtstreeks aan de ouders
overgemaakt.
Line Wiener uit Amsterdam
(47), ‘een doorsnee moeder uit
een doorsnee nieuwbouwwijk’,
zoals ze zelf zegt, is met twee
kinderen op het vwo in december plots 616 euro rijker. Zeker,
ook zij moppert als ze in juli de
rekening voor de schoolboeken
ziet. Maar om te zeggen dat ze
het geld zo hard nodig heeft?
Nee. ‘Ik reken mezelf niet tot de
rijken. Maar op vakantie ben ik
die rekening alweer vergeten.’
Zo moet het meer ouders vergaan, dacht Wiener. In de Volkskrant van begin februari
plaatste ze een oproep aan alle
ouders die het geld kunnen missen: maak (een deel van) die
308 euro over naar een ontwikkelingsorganisatie en zorg dat
kinderen aan de andere kant
van de wereld ook naar school

kunnen. ‘De toegankelijkheid
van het onderwijs is daar een
groter probleem.’
Wiener werd overladen met positieve reacties. Zo erg zelfs dat
ze contact heeft gezocht met Oxfam Novib, EduKans en International Child Support en een website gaat opzetten om het geld in
goede banen te leiden. ‘Mijn tijd
en deskundigheid is beperkt. Ik
wil niet als amateur een beetje
gaan prutsen’, zegt ze.
Het ‘Wereldschoolboekenfonds’,
zoals ze haar initiatief heeft gedoopt, ziet na de zomer het licht.
‘Het wordt een etalage van onderwijsprojecten. Ouders kunnen doneren aan het project van
hun gading’, verklaart Wiener.
Beetje wrang is dat Nederlandse
ouders met een inkomen beneden modaal (30 duizend euro)
ondertussen niets met de bonus
van het Rijk opschieten. Zij ontvangen altijd al een tegemoetkoming in de schoolkosten (WTOS).
De 308 euro van december
wordt in juli netjes van de jaarlijkse tegemoetkoming afgetrokken.
Maar Oxfam Novib, EduKans en
International Child Support zijn
er blij mee.
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