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Wat u kunt doen:

solidariteitsactie

Bijna nergens ter wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheidssubsidie zoals wij die kennen. Met de Solidariteitsactie willen
wij zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid stellen om toch vrijeschool onderwijs te volgen. Deze vorm van fondswerving blijkt heel
positief te werken, omdat er een constante bron van inkomsten ontstaat waardoor de leerkrachten, kinderen en ouders in de projecten
zich gewaardeerd en erkend voelen door betrokken mensen in het buitenland.
Met de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen steunen door het schoolgeld te betalen voor kinderen van weliswaar onvoldoende draagkrachtige maar vaak erg gemotiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinderfonds op de school. Ook individuele peetschappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds.

1. Peet worden en - voor langere tijd - het schoolgeld voor een kind betalen. U krijgt via het IHF de naam en een korte beschrijving van
het kind met een foto en eens per jaar een kort verslag van z’n ontwikkeling.
2. U kunt de Solidariteitsactie steunen door een bedrag te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, Solidariteitsactie. Dit geld gaat
naar het kinderfonds van de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap verbonden.
N.B.1: Omdat niet iedereen het volledige schoolgeld kan betalen (de bedragen liggen tussen € 20 en € 250 per maand) bestaat
ook de mogelijkheid een peetschap met anderen te delen.
N.B.2: Voor scholen is het vaak heel moeilijk iemand vrij te maken die de administratie van de peetschappen bijhoudt. Wij hopen dat u
er begrip voor hebt als de informatie over de kinderen eens niet zo vlot binnenkomt.
N.B.3: Geef altijd duidelijk aan voor hoeveel jaar u een peetschap wilt. In principe gaan we ervan uit dat u voor langere tijd peet
wordt. Stoppen met een peetschap kan alleen door schriftelijke opzegging bij het secretariaat van het IHF.
Aangezien wij de informatie over de kinderen meestal pas
toegestuurd krijgen zodra zich een peet meldt, hebben wij
niet van alle kinderen foto’s en gegevens in huis. Toch zijn er
veel aanvragen, vooral van de McGregorschool in McGregor,
Zuid-Afrika, de Perito Moreno-School in Buenos Aires,
Argentinië en de Aitiara-School in Botucatú, Brazilië. Ook in
andere landen wachten heel veel kinderen op een peet.
Hieronder een aantal foto’s en beschrijvingen van kinderen
van wie we de gegevens al wel hebben.

Camila is 15 en zit in de 8e klas van
de Aitiara Waldorfschool in
Botucatú, Brazilië. Ze is vrolijk,
creatief, sociaal en vol energie, ook
heeft ze verantwoordelijkheidsgevoel.
Haar moeder is schoonmaakster en
haar vader werkt als opper in de
bouw. Haar ouders hebben het moeilijk en kunnen niet het hele schoolgeld voor haar, haar zusje en twee 2
broers betalen.

César is 14 en zit al vanaf de kleuterklas op de Aitiara Waldorfschool in
Botucatú, Brazilië. Het is een sloddervos die vaak zijn spullen vergeet.
Goudeerlijk is hij. Hij voetbalt graag
en is populair bij zijn klasgenoten.
Van thuis krijgt hij weinig begeleiding. Samen met zijn moeder en
stiefvader woont hij bij zijn grootouders. Ze hebben onvoldoende inkomen om het schoolgeld te betalen.

Hiep is een jongetje van 3 jaar. Hij zit op het
Tho Trang Childcare Centre in Ho Chi Minh
City, Vietnam. Hij woont met zijn ouders, 2
broertjes, 2 opa’s en 2 oma’s in de omgeving
van Ho Chi Minh City. Zijn ouders werken alle
twee om in het onderhoud van de familie te
voorzien maar het lukt hun niet om het
schoolgeld te betalen.

Karn is een peutertje dat op het Tho Trang
Childcare Centre in Ho Chi Minh City,
Vietnam zit. Samen met haar babyzusje en
haar ouders woont ze in een huis met nog 3
gezinnen. Haar ouders hebben een klein winkeltje in snuisterijen en kunnen alleen maar
een symbolisch bedrag als schoolgeld betalen.
Liyema is 7. Ze is vol zelfvertrouwen en ze is
blij dat ze in de eerste klas van de McGregor
Waldorfschool in McGregor, Zuid-Afrika
zit. Nu haar moeder dood is, woont Liyema
met nog een stel andere kleinkinderen bij haar
oma. Haar grootmoeder verdient nauwelijks
genoeg om haar iedere dag te eten te geven
en kan het schoolgeld niet betalen.
Lwandiso is net 8 en zit op de Hermanus
Waldorfschool in Hermanus, Zuid-Afrika.
Hij is het middelste van de drie kinderen in het
gezin. Hij houdt erg van de zondag want dat
is de dag dat zijn moeder wel eens zijn lievelingsgerecht kookt: rijst met kip. Ook voetbalt
Lwandiso graag met zijn tennisbal. Het gezin
is niet in staat het hele schoolgeld te betalen.
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Maria is 5 jaar oud. Ze heeft
nog een broertje, Jonas. Maria
zit op de vrije kleuterklas L’Arc
en Ciel in Jurançon,
Frankrijk. Haar ouders zijn
biologische boeren die van het
bescheiden inkomen dat ze
verdienen met de verkoop van
hun kaas en andere producten,
niet het volledige schoolgeld
kunnen betalen.

Munira is vier. Ze zit op de
Hekima Waldorfschool in
Dar es Salaam, Tanzania.
Munira is een lief en sterk
kind. Ze speelt heel graag buiten samen met haar vriendinnetjes. Munira woont in een
weeshuis omdat haar vader
aan aids gestorven is en haar
moeder niet genoeg verdient
om voor haar te zorgen. Wie
helpt?

Sacha is 5 jaar. Hij is het tweede kind in het gezin. Hij zit op
de vrije kleuterklas L’Arc en
Ciel in Jurançon, Frankrijk.
Zijn moeder is ontslagen en
kan moeilijk een nieuwe baan
vinden. Ook zijn vader heeft
door de economische crisis
moeite vast werk te vinden.
Wie helpt en sponsort een deel
van het schoolgeld?

Thandile is 14 en woont in
Khayelitsha. Ze zit op de
bovenbouw van de Stellenbosch Waldorfschool in
Oude Molen Village,
Zuid-Afrika. Thandile is een
rustig en zorgzaam meisje dat
van dieren houdt, graag danst
en zingt maar ook graag leert.
Haar moeder verdient als huishoudelijke hulp te weinig om
het schoolgeld te kunnen
betalen.

Muhle is 6 jaar en hij zit op de
McGregor Waldorfschool in
McGregor, Zuid-Afrika.
Samen met zijn zusje en zijn
moeder woont hij bij zijn
grootvader in een klein huisje
in de Nkqubela Township.
Muhle is een lieve en vriendelijke jongen die vooral graag
met de blokken bouwt. Hij is
kunstzinnig en maakt mooie
tekeningen.

Nam is een jongetje van drie
jaar oud. Hij zit op Thanh Lan
Kindergarten in Ho Chi
Minh City, Vietnam. Zijn
alleenstaande moeder heeft
nog drie kinderen om voor te
zorgen. Helaas verdient zij als
fabrieksarbeidster niet genoeg
om in het onderhoud van haar
gezin te voorzien. Ook het
schoolgeld is een te grote
financiële belasting.

Stephanie is 11 en zit op de
Gaia Waldorf school in
Kaapstad, Zuid-Afrika. Ze is
rustig en hulpvaardig en heeft
veel vriendinnen. Het leren
gaat haar niet gemakkelijk af,
maar sinds ze op de Gaia
Waldorfschool zit, is zij heel
goed vooruit gegaan in de
kunstzinnige vakken. Haar
moeder werkt ook ’s avonds
en in het weekend, maar verdient niet genoeg om het
schoolgeld te betalen.

Thuan is een peuter op het
Tho Trang Childcare Centre
in Ho Chi Minh City,
Vietnam. Toen Thuan een
maand oud was moest hij
geopereerd worden aan een
aangeboren hartafwijking. Zijn
ouders hebben zich voor die
operatie diep in de schulden
moeten steken die ze nog
jarenlang zullen moeten afbetalen. Daarom kunnen ze geen
schoolgeld betalen.
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