
Michaelactie 2019: Knowledge for Children 
Gun elk kind goed onderwijs! Ook de kinderen in Uganda! 
 
Omdat we het als Stichtse Vrije School belangrijk vinden dat alle kinderen in de 
wereld goed onderwijs mogen genieten, willen we in het kader van 100 jaar Vrije 
Scholen een gebaar maken naar scholen in Uganda die het moeilijk hebben.  
 
Enkele oud-vrijescholieren van onze school, Michiel van Aarnhem en Henk Gritter 
zitten als vrijwilliger in het bestuur van Knowledge for Children, een organisatie die 
op non-profit-basis scholen helpt in Uganda, Kameroen en Kenia. Het 
scholenproject is duurzaam en streeft ernaar dat elke school na drie jaar 
zelfstandig haar onderwijs vorm kan geven. Wij hebben gekozen voor twee 
scholen in Uganda: de St. George Kasaala School (Masaka) en de Kyazanya 
Parents School (Lwengo). Deze scholen hebben nagenoeg geen boeken. We 
kunnen de kinderen dus een enorme boost geven met ons geld!  
 
Knowledge for Children hanteert als uitgangspunt dat ieder kind in de wereld goed 
onderwijs moet krijgen, omdat een kind dan bewuster eigen keuzes kan maken. Dit 
leidt tot een waardiger leven. Om deze visie kracht bij te zetten is tien jaar geleden 
gestart met het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s. 
Het programma bestaat uit drie stappen: 1) aankoop van voldoende en kwalitatief 
goede boeken voor onder andere: de eigen taal, Engels, Wiskunde en 
Maatschappijleer. 2) trainen van leraren in interactief onderwijs; 3) adviseren van de 
schoolleiding. Inmiddels heeft Knowledge for Children met haar programma’s bijna 
247 scholen en 300.000 leerlingen in Uganda, Kameroen en Kenia geholpen.  
 
Samenwerking met ouders en overheden: 
Na drie jaar hulp is elke school en haar gemeenschap in staat om het 
boekenbestand en het onderwijs zelf te organiseren. Afrikaanse ouders en 
overheden dragen de helft van de kosten voor het onderwijsprogramma en de 
andere helft wordt gefinancierd door Knowledge for Children. Scholen en ouders 
voelen zich door hun eigen bijdrage zeer betrokken en verantwoordelijk. Ze hebben 
immers zelf een flinke financiële bijdrage moeten leveren. Dat helpt! 
 
Extra steun van ‘Wilde Ganzen’ 
Wilde Ganzen is een belangrijke partner: voor elke euro die Knowledge for 
Children in Nederland ophaalt, legt Wilde Ganzen er de helft bij. Om voor deze 
regeling in aanmerking te komen, voldoet Knowledge for Children aan harde eisen. 
 
Geef met gulle hand, want elk kind in de wereld heeft recht op goed onderwijs! 
 
Voor uitgebreide informatie, zie: 
www.knowledgeforchildren.org  
 

 


