Onderwijsproject Butwal
Onder leiding van een lokale dominee Yuberaj zijn er in de sloppenwijken van Butwal (in het zuiden van
Nepal) schooltjes opgericht. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk kinderen onderwijs te geven zodat zij
zich kunnen ontwikkelen in plaats van stenen uithakken in de rivierbedding.
Butwal ligt in het zuiden van Nepal (dichtbij de grens van India). Reiny de Wit heeft hier vier jaar
gewoond en gewerkt. De plaats is vooral bekend als de veronderstelde geboorteplaats van Bouddha.
In deze plaats leven ongeveer 80.000 Nepalesen die allen een verschillend geloof, taal en (ethnische)
achtergrond hebben. Zoals overal in Nepal zijn hier veel arme mensen. Dominee Yuberaj is iemand die
via zijn gemeente en de bediening veel mensen in nood kent en zich hun lot aantrekt. In de
sloppenwijken is een schooltje opgericht.
Enige jaren geleden is gestart met één studiecentrum. In eerste instantie bestonden de schooltjes uit
palen met een golfplaten dak erop. Een onderwijzer begeleidde 50 kinderen van alle leeftijden. Wat
rijke omwoners hielpen ook mee en al gauw werd het eerste gebouw gerealiseerd. Na de grote
overstroming van de rivier waaraan de sloppenwijk ligt werd het schooltje enige jaren terug
weggespoeld. Met de oude raamkozijnen en golfplaten en financiële hulp vanuit Singapore is tezamen
Stichting ‘Room To Read’ een nieuw schoolgebouw gerealiseerd.
Na eerst de oudere kinderen op het niveau gebracht te hebben om regulier onderwijs te volgen zijn er
klassen opgericht van groep 1 tot en met groep 4. Daarna zijn de kinderen groot genoeg om naar de
dichtstbijzijnde overheidsschool in Butwal te gaan.
De scholen zijn inmiddels geregistreerd bij de overheid en ontvangen daarmee geld voor twee
leerkrachten (1 leerkracht voor 45 kinderen). Inmiddels zijn er 150 kinderen in beide scholen. ASSN
geeft geld aan beide scholen voor 1 leerkracht en de buurtbewoners verzamelen geld voor nog 2
leerkrachten. Het schooltje in de tweede sloppenwijk is inmiddels eveneens geregistreerd en er wordt
gewerkt aan de registratie van de school in de derde sloppenwijk.
De kinderen moeten zelf 100 roepies (1 euro) betalen aan het begin van het jaar voor registratie. Waar
nodig sponsort Stichting Teach de kinderen in de vorm van een (tijdelijke) bijdrage aan het schoolgeld,
het examengeld of een schooluniform. De bijdragen worden gegeven wanneer de ouders onvoldoende
geld hebben om de gehele opleiding te kunnen financieren. Dat komt doordat zij bijvoorbeeld werkloos,
ziek of invalide zijn.
De kinderen die onderwijs op een van de scholen ontvangen gaan een betere toekomst tegemoet dan
hun ouders. ECEC geeft training aan de nieuwe leerkrachten die daar werken. Door ECEC zijn
materialen gestuurd en spelletjes voor de kinderen.
Stichting Teach heeft € 500,00 per kwartaal nodig om deze scholen te kunnen ondersteunen.

