BASISSCHOOLACTIE
VOOR UGANDA

EEN ÉCHTE SCHOOL
VOOR EBO
EN MELODY!

ebo,
7 jaar

kan niet naar
school, omdat hij
gehandicapt is.

melody,
11 jaar

krijgt les onder
een boom, want haar
school is verwoest
door oorlog. als het
regent kan ze niet
naar school.

3
2
+
1

BASISSCHOOLACTIE
VOOR UGANDA

H
EEN ÉCHTE SCHOOL
VOOR EBO
EN MELODY!

et noorden van Uganda werd jarenlang
geteisterd door een burgeroorlog. Maar liefst
95 procent van de bevolking in dit gebied
moest hierdoor vluchten en kwam in een kamp
terecht. Inmiddels is de oorlog voorbij en kunnen de
mensen weer terug naar huis. Dat gaat echter niet zo
makkelijk: de meeste huizen en scholen zijn volledig
verwoest.
Naar school kunnen ze dus vaak niet: de scholen zijn
ver weg of vernield en de weg er naartoe is gevaarlijk.
Hierdoor krijgen veel kinderen les onder een boom
en maakt nog steeds 79 procent van de kinderen de
basisschool niet af. Ook zijn er veel gehandicapte
kinderen, die meestal niet naar school kunnen.
ZOA wil dit veranderen. Met One, Two, Tree willen
we, samen met u, veel kinderen als Ebo en Melody
de kans geven weer naar een échte school te gaan.
Onderwijs maakt kinderen weerbaar, zelfverzekerd
en geeft ze de kans op een goede toekomst. Doet uw
school mee?

De actieperiode One, Two, Tree is naar eigen wens in te
vullen van 1 november 2016 t/m 1 maart 2017. U kunt
er voor kiezen om de lessen over een aantal weken te
verspreiden of één actieweek te houden.

Ebo en melody zijn de hoofdpersonen in
het lespakket. Ze vertellen alles over hoe het
is om kind te zijn in Uganda.

UW SCHOOL IN
DE KRANT!
Deze actie is bestemd voor een
gezamenlijk project van ZOA, Light
for the World en NET Foundation.
Dit project wordt mogelijk gemaakt
door de jaarlijkse winteractie van het
Reformatorisch Dagblad. De actie One
Two Tree loopt parallel aan de actie in
het RD. Doet uw school ook mee? Dan
komt uw school misschien wel met
een reportage in de krant! Daarnaast
heeft het RD verschillende prijzen
in petto. De klas met de hoogste
opbrengst wint een rondvlucht vanaf
vliegveld Teuge! De tweede prijs is
een VIP-bezoek aan de redactie van
het RD.

ZO WERKT DE ACTIE
IN DE KLAS

OP SCHOOL

IN ACTIE

Scholen krijgen een compleet lespakket met
lessen voor de groepen 1 t/m 4 en lessen voor
de groepen 5 t/m 8. In het lespakket nemen de
hoofdpersonen Ebo en Melody de kinderen mee
naar Uganda. Uw leerlingen leren meer over
Uganda en waarom veel kinderen niet naar
school gaan. Ze vergelijken hun wereld met die
van Ebo en Melody en horen hoe zij hun steentje
kunnen bijdragen aan onderwijs voor Ugandese
kinderen.

Gedurende de actie staat er in de school een
geknutselde boom. Deze boom staat op een centrale
plek in school en betrekt zo kinderen en ouders bij
het project. De boom komt terug in het lesmateriaal.
Daarnaast kan de boom als geldmeter dienen. Met
elkaar kan er bijgehouden worden hoeveel geld er al is
opgehaald voor een échte school in Uganda.
Op onze website vindt u verschillende knutselideeën
om (samen met de leerlingen) een boom te maken. Ook
staan hier lesideeën voor Dankdag waardoor u mogelijk
tijdens deze viering ook stil kunt staan bij de actie.

Om de kinderen te laten ervaren hoe het is om les
te krijgen onder een boom, kunt u meedoen aan de
sponsoractie “Les onder een boom”. De kinderen
laten zich door familie, vrienden en buren sponsoren
om onder een boom in de buurt van de school les te
krijgen. U bepaalt zelf hoelang de kinderen onder
de boom les krijgen; dit kan een uur, een ochtend
of een middag zijn. Met de hele school tegelijk of
in verschillende groepen. Op deze manier ervaren
kinderen zelf hoe het is om les te krijgen onder een
boom, met primitieve middelen, in plaats van in een
lekker verwarmd klaslokaal.

WAAROM DEZE ACTIE?
In Nederland hoeven ouders niet te betalen voor basisonderwijs. Honderd
jaar geleden was dat wel anders. Christelijke scholen kregen geen subsidie.
Vanaf 1917 werd christelijk onderwijs gesubsidieerd. Iets waar we nog
steeds dankbaar voor zijn! Vanuit die dankbaarheid start ZOA, samen met
het Reformatorisch Dagblad, de actie One, Two, Tree. Samen willen we er
voor zorgen dat ook kinderen in Uganda een échte school krijgen.

MATERIALEN

AANMELDEN!

• Lespakket met lessen en verwerkingsopdrachten voor de groepen 1 t/m 4
en 5 t/m 8
• Extra materiaal voor Dankdag
• Tips lesgeven onder een echte boom
(tijdens de sponsoractie)
• Sponsorlijst
• Spaarposter per klas
• Op de website vindt u extra materialen
(projectinformatie op kindniveau,
knutselideeën voor een boom en extra
verhalen en ideeën)
• Kitsbijlage van het RD

Aanmelden doet u via de website van
zoa: www.zoa.nl/onetwotree of stuur
een email naar onetwotree@zoa.nl.

ZOA is een christelijke organisatie die slachtoffers van rampen en oorlogen helpt in gebieden die
moeilijk toegankelijk zijn. ZOA wil hiermee gehoor geven aan de Bijbelse oproep om onze naaste
lief te hebben als onszelf. Door slachtoffers van rampen en oorlogen te helpen, willen we hen hun
waardigheid en zelfvertrouwen teruggeven en deze mensen hoop en herstel bieden.

Voor vragen kunt u contact
opnemen met Rosanne Kniep
Tel: 055 - 36 63 339.

