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Schoolproject ADRA Curaçao ism EKF 
ADRA Nederland      
 

EINDVERSLAG PILOT PROJECT christelijke school Mahuma Zuid 

 

Doelstelling van het project  
Vijftien leerlingen van de christelijke school Mahuma Zuid (Advent MZ) te Curacao, 
afkomstig uit de meest financieel kwetsbare huishoudens, voorzien van een compleet 
schooluniform en basis schoolmaterialen aan de start van het nieuwe schooljaar 2022-
2023. Door te voorzien in een schooluniform en de basis schoolmaterialen werd beoogd 
om de waardigheid van de leerlingen te versterken en hun leerhouding en motivatie te 
vergroten.  

Overzicht van het project 
Voor dit pilot project werden 15 leerlingen geselecteerd door de docenten van de school. 
Leerlingen werden geselecteerd op basis van financiele-sociale kwetsbaarheid van de 
thuissituatie. De beneficiaries ontvingen voor aanvang van het nieuwe schooljaar een 
schooluniform inclusief uniform voor de gymlessen en box met schoolmaterialen: 
schooltas, agenda, mappen, etui met schoolbenodigdheden, en een leesmap. 

Successen en uitdagingen van het Project 
Een belangrijk succes van het project was de prettige samenwerking met het schoolhoofd. 
Er was een goede communicatie mogelijk waardoor de leerlingen voor dit pilot project 
door de docenten konden worden aangemeld. Ditzelfde gold voor de distributie van de 
uniformen en schoolmaterialen waarvoor duidelijke afspraken op school konden worden 
gemaakt. Het hoofd heeft ons voorzien van een lijst met schoolmaterialen die de 
leerlingen voor boven- en onderbouw nodig hebben. Een ander succes was de 
samenwerking met het bedrijf voor de bestelling van de schooluniformen. Ze hadden de 
uniformen per leerling voor de start van het nieuwe schooljaar netjes apart voor ons 
klaargezet.  

Als uitdaging hadden we te maken met een veranderende koers van de euro, die ten tijde 
van ontvangst van het fonds gedaald was van Ang. 2,01 naar Ang. 1,88 per euro. Door de 
huidige inflatie in Curacao, zijn de prijzen inclusief die van schoolmaterialen, gestegen.  De 
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prijs voor de schooluniformen bleef onveranderd, omdat deze prijzen al vanaf april aan de 
scholen en ouders waren bekend gemaakt.  

Vooruitgang van de geplande activiteiten 
Datum  Activiteit 
1 mei 2022 Startdatum Schoolproject  
2-13 mei Contact met het schoolhoofd over bestelling schooluniformen 
19 mei Bezoek aan leverancier voor bestelling schooluniformen 
20 mei Ontvangst fonds EKF ADRA Nederland 
23 mei Quotation schooluniformen ontvangen en betaald 
23 juni Bestelling schooluniformen opgehaald 
15-29 juli Inkoop schoolmaterialen bij (3) leveranciers 
1 aug Distributie van schooluniformen en opbergbox met schooltas en 

schoolmaterialen bij de school 
16 aug Bezoek aan de school voor een gesprek met de kinderen en een fotoshoot 
15 sep Verzoek via het hoofd aan de docenten om de 15 leerlingen een brief of 

tekening als dank aan EKF ADRA Nederland te laten schrijven/maken. 
1 okt 2022 Einddatum Schoolproject  

Reacties van de leerlingen 
Op 16 augustus hadden we een ontmoeting met de leerlingen. De meerderheid van de 
leerlingen was een beetje verlegen om met ons te praten over de ontvangst van de 
materialen. Dit kan te maken hebben met de gelegenheid, we hadden het bezoek op 
school gepland na de pauze inclusief een fotoshoot, met ergens misschien een gevoel van 
schaamte. Dit laatste is een veronderstelling, omdat deze kinderen het al moeilijk genoeg 
hebben in hun thuissituatie. Gelukkig waren er een aantal leerlingen die ik eerder had 
ontmoet tijdens het geven van lessen in voorgaande jaren en het was heel goed om te 
zien dat ze blij waren met de uniformen en de box met schoolmateriaal. Leerlingen uit 
groep 7 en 8 begonnen ook enthousiast te vertellen over hun toekomstplannen.  

Geleerde lessen 
Communicatie en motivatie: een manier zoeken om ouders/verzorgers van de leerlingen 
en ook de docenten meer te betrekken bij het project, om het enthousiasme van 
ouders/verzorgers en docenten te versterken. Alle communicatie naar de 
ouders/verzorgers en docenten toe verliep via het hoofd van de school. De communicatie 
verliep op zich goed en het was voor ons fijn om één aanspreekpunt te hebben. Dit was 
een plus van het project. Aan de andere kant zou er in de toekomst een meerwaarde 
kunnen worden gecreeerd als ouders/verzorgers, docenten en mogelijk ook leerlingen 
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betrokken worden bij het project. Bijvoorbeeld door tijdens de ontwikkeling van het 
project een gezamelijk kennismaking- en orientatiemoment in te plannen.  

Conclusie  
Het schoolproject was een geslaagde pilot met groeimogelijkheden voor het schooljaar 
2023-2024. Geleerde lessen kunnen worden meegenomen ter verbetering van het 
schoolproject terwijl successen kunnen worden versterkt.  

  

Willemstad, 14 oktober 2022 
 
Annette Parris 
Directeur ADRA Curaçao   
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