
EEN WAARDIGE TOEKOMST 
VOOR DE KINDEREN VAN IVOORKUST 

IVOORKUST  heeft een zware tijd achter de rug als gevolg van een politieke crisis die het 
land tussen 2000 en 2011 in tweeën splitste. Het conflict liep uit op een burgeroorlog. Nu is 
de situatie relatief rustig. Maar de lange crisis heeft niet alleen de economie verzwakt maar 
ook de sociale verhoudingen ernstig ontwricht. Zo is het gebrek aan goed (basis)onderwijs 
kenmerkend voor een land waar meer dan de helft van de bevolking boven de 15 jaar 
analfabeet is. Er is dus een grote behoefte aan scholen en gekwalificeerde leraren.

Famille et Éducation: Etimoe en Makore
Het initiatief Famille et Education is in 1989 door een groep ou-
ders gestart met als voornaamste doel het bevorderen van een 
goede ontwikkeling van de gezinnen. In 2006 is er een stichting 
opgericht die tot op heden twee scholen met ruim 650 leerlin-
gen heeft opgezet in een buitenwijk van de grootste stad Abi-
djan: Etimoe voor meisjes en Makore voor jongens. 

In de komende jaren streven de scholen gezamenlijk  te groei-
en naar een aantal van 3000 leerlingen. De scholen bieden een 
integrale vorming  waarbij de ouders als eerste opvoeders ac-
tief worden betrokken. Ze hebben een katholieke achtergrond. 
De inhoud van hun onderwijs in overeenstemming is met de 
katholieke kerk. Tevens staan de scholen open voor niet-katho-
lieken en niet-gelovigen uit alle rangen en standen: vermogen-
de ouders betalen meer schoolgelden; voor minder bedeelden 
zijn studiebeurzen beschikbaar. 

De keuze voor gescheiden onderwijs is gemaakt om een speci-
ale impuls te geven aan kwalitatief onderwijs voor meisjes. Het 
lage percentage van meisjes dat momenteel hoger onderwijs 
volgt, houdt de vicieuze cirkel van onderontwikkeling en mar-
ginalisatie van de vrouwen in stand.

Het project
Op dit moment delen de twee scholen de recent gebouwde 
klaslokalen. Om de jaarlijkse groei van het aantal leerlingen op te 
vangen zijn er meer klaslokalen nodig. Bovendien is er behoefte 
aan meer gemeenschappelijke ruimtes (eetzaal, bibliotheek, 
computerruimte, laboratorium), ruimtes voor de administratie en 
de docenten en aan sportvelden. 

Initiatiefnemers hebben de afgelopen 10 jaar bewezen een goed 
project in handen te hebben en over de bekwaamheid te be-
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schikken om het te kunnen managen. Ze beschikken over al de 
bouw- en onderwijsvergunningen voor de scholen en ze heb-
ben een groeiend aantal verzoeken van leerlingen.

De lopende kosten worden gedekt via inkomsten uit lesgelden. 
De groei van de scholen zal het dragen van de kosten op termijn 
zelfs eenvoudiger maken. Voor de nieuwbouw doen wij graag 
een beroep op uw steun.

Projectkosten en financiering
De Stichting De Oude Gracht (www.deoudegracht.nl: hulp-
fondsen ontwikkelingsprojecten) wil zich inzetten om het pro-
ject te steunen met de helft van de geschatte kosten, dat wil 
zeggen € 150.000,-  Dit bedrag willen we in Nederland verzame-
len met de steun van fondsen en giften van particulieren binnen 
2016 en 2017.

De te realiseren werkzaamheden beogen de bouw van:
• acht klaslokalen
• een eetzaal
• een kapel
• twee laboratoria
• een docentenkamer
• diverse sportvoorzieningen

Inmiddels is binnen 2016 al € 50.000,- naar het project over-
gemaakt. Vóór het einde van 2016 verwachten we van vaste  
donateurs nog een bedrag aan giften van rond € 20.000,-

Een Nederlands fonds heeft toegezegd begin 2017 een donatie 
van € 30.000,- aan het project te doen.

De stichting is dus al goed op weg om het doel van € 150.000,- te 
kunnen realiseren. We zoeken nu de resterende € 50.000,-. 
Maar het lukt niet zonder uw hulp. Uw bijdrage aan het project 
betekent concrete en rechtstreekse hulp.

ANBI status
De Stichting De Oude Gracht  is door de Belastingdienst erkend 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw bijdrage 
aan het project 

betekent 
concrete en 
rechtstreekse

hulp.

Hoe denken wij dit bedrag in te zamelen?
Stichting DE OUDE GRACHT wil € 50.000,- door middel 
van giften inzamelen. Met steun van vele particulieren 
en kleine fondsen hopen wij dit bedrag vóór het einde 

van 2017 bij elkaar te brengen.

Uw bijdrage aan het project betekent concrete en 
rechtstreekse hulp. Uw gift is onder gebruikelijke 

voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 
NL44INGB0006494736, 

t.n.v. Hulpfonds Ontwikkelingsprojecten De Oude Gracht, 
Amsterdam, onder vermelding van “Etimoe & Makore”.

Voor nadere inlichtingen
www.lecoledesfamilles.org

ETIMOE: goo.gl/MON3ux; 
en MAKORE: goo.gl/Uf9DKE

Project coördinator: 
R. Cid; e-mail: rcid@dds.nl

 Tel.: 020-67 323 57, Mobiel: 06-475 67 784


