Denkend aan Tsjaad

Internaat voor visueel beperkte leerlingen in Am Timan, Tsjaad.

DOEL



Visueel beperkte kinderen uit dorpen rondom Am Timan gelegenheid geven om in die stad
basisonderwijs in Braille te volgen, om ze voor te bereiden op actieve deelname in de
maatschappij.
Huur van een huis, voor 2 jaar, dat als internaat kan dienen voor blinde leerlingen van de
Ridina-school in Am Timan.

PROJECTHOUDER: Mission Evangélique Contre la Lèpre Tchad (MECL).
BENODIGD BEDRAG: 6398,- €.

ACHTERGROND
Tsjaad is een arm land in de Sahel. In de Human Development Index van de VN staat het op de 187e
plaats (van 189 landen in totaal). Het gemiddeld aantal jaren dat mensen onderwijs genieten is 2,4
jaar. De WHO (Report on Disability, 2016) schat dat 15% van de bevolking leeft met een handicap.
De Salamat is een afgelegen provincie in het zuidoosten van het land. In het regenseizoen zijn de
onverharde wegen vrijwel onbegaanbaar en is het gebied afgesloten. Het is daardoor een van de
meest achtergebleven gebieden in het toch al arme land.
Visuele beperkingen en blindheid komen relatief veel voor in Tsjaad, soms al gevolg van lepra. De
overheid presteert slecht op het gebied van onderwijs in het algemeen en biedt geen onderwijs voor
kinderen met een visuele beperking.
In 2021 heeft de onderwijzer Moussa Souleymane (zelf blind) een afdeling voor Braille onderwijs
opgezet binnen het kader van een gewone lagere school in Am Timan, de Ecole Ridina. Hij deed dat
met hulp van ouders, de directeur van de Ecole Ridina en de onderwijs-inspecteur van de provincie
Salamat. Zeven blinde leerlingen die wonen in Am Timan, zijn daar in 2021 voor het eerst naar school
gegaan.

PROJECT
In het afgelopen jaar hebben ouders uit dorpen rondom Am Timan gevraagd naar de mogelijkheden
om hun visueel beperkte kind voor het braille onderwijs in te schrijven. Moussa kan meer leerlingen
hebben, en een tweede onderwijzer staat in de startblokken. De moeilijkheid is dat blinde kinderen
niet elke dag van de dorpen naar de stad kunnen lopen, en elke dag een brommertaxi is te duur voor
de ouders. In Tsjaad is het ook voor andere leerlingen heel gebruikelijk om in een in internaat bij de
school te wonen, als hun ouderlijk huis te ver weg is. Met een internaat kan Ridina-braille voor het
schooljaar 2022-23 ongeveer 5 nieuwe leerlingen inschrijven en in het jaar daarna nog een aantal
meer. De leerlingen die in 2021 begonnen zijn, doen het goed en gaan naar verwachting over naar de
volgende klas. Met die ontwikkeling is er vanaf oktober 2023 een extra onderwijzer nodig. Die is
makkelijk te vinden onder de gediplomeerde, visueel gehandicapte schoolverlaters in Mongo, 250 km
bij Am Timan vandaan.
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Een internaat bestaat uit (twee of drie) simpele slaapkamers waar leerlingen meestal op een deken
of een matras op de grond slapen, net als thuis. (In de heetste maanden slapen mensen buiten);
twee badkamers (zonder dak, een emmer water brengt men er zelf naar toe), een voor jongens , een
voor meisjes; een keuken. Omdat blinde kinderen niet voor zichzelf kunnen koken en omdat
sommige van de kinderen heel jong zijn, is er voor dit internaat ook een huismoeder nodig.
Behalve voor het internaat is er ook geld nodig voor nieuw lesmateriaal en een salaris voor een
onderwijzer in 2022-23 en twee onderwijzers in 2023-24.

BEHEER EN ORGANISATIE
Het project is administratief ingebed als project voor de inclusie van gehandicapten bij het
programma in Tsjaad van de Leprazending. De lokale programmadirecteur, Geeske Zijp, zal de zorg
door de huismoeder in de gaten houden en het lichamelijk en geestelijk welzijn van de kinderen.
Geeske is gediplomeerd verpleegster, woont en werkt in Tsjaad sinds 1992 en is voorlopig niet van
plan om weg te gaan.
De directeur van Ridinaschool en de onderwijsinspecteur van Am Timan hebben toestemming
gegeven om het Braille onderwijs te organiseren als een afdeling van de Ridinaschool. Toezicht op
het onderwijs ligt bij de inspecteur. Bestuur en docenten van de Ecole Braille de Mongo treden op als
onderwijsadviseur. De Ridinaschool heeft een ouderraad, waarvan de ouders van de visueel
gehandicapte kinderen lid zijn.
Schoolgeld van gehandicapten kinderen op openbare scholen wordt in Tsjaad door de staat betaald.
Als leerlingen van de Ridinaschool hebben de kinderen van de Braille afdeling ook recht op die
staatssubsidie, ze hoeven geen schoolgeld te betalen. Dat betekent wel dat het salaris van de
onderwijzers van donateurs moet komen, zolang de staat die plicht, die ze erkent, nog niet op zich
heeft genomen.
Steun wordt aangevraagd voor twee jaar om de projectbeheerder en de schooldirecteur de tijd te
geven om te onderzoeken of ze een eigen terrein voor het internaat kunnen verwerven.
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RESULTAAT
In het schooljaar 2022-23 volgen 10 kinderen gewoon lager onderwijs, in braille. Ongeveer de helft
van die kinderen komt uit dorpen in de buurt van Am Timan. In 2034-24 is het aantal leerlingen
opgelopen naar 15. Hun vorderingen zijn goed, dankzij de kleinschaligheid van het onderwijs en de
toewijding van de onderwijzers.

BUDGET schooljaar 2022/23 en 2023/24

huur / maand
salaris huismoeder
blindenstokken
papier
schoolboeken in braille
onderwijzer A/mnd
onderwijzer B/
onderwijzer C, premie
subtotaal
onvoorzien 5%
bankkosten
TOTAAL

Fcfa

€

aantal totaal Fcfa

totaal €

90.000
70.000
29.475
150.000
150.000
60.000
60.000
20.000

137
107
45
229
229
92
92
30,50

24
24
10
24
12
24

3.288
2.568
450
229
229
2.208
1.104
732+
10.808
540
50+
11.398

Bijdrage ouders:
Bijdrage MECL:
Bijdrage andere donateurs (NL):

2.160.000
1.680.000
294.750
150.000
150.000
1.440.000
720.000
480.000
7.074.750

levensmiddelen voor kinderen
supervisie
5000,-

FOLLOW-UP
In de komende twee jaar wordt onderzocht of een huis gekocht kan worden voor het internaat. Dat
moet wel dichtbij de school zijn en dus in het centrum van Am Timan. Medewerking van de lokale
overheid is daarom nodig.
Op termijn moeten de onderwijzers door de staat worden “geïntegreerd” en betaald. Dat kan heel
goed voor 2024 gebeuren, maar et is niet met zekerheid te zeggen.
De ervaringen leiden er hopelijk toe dat er vanaf 2024 ook lokale donateurs gevonden worden.

