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Wie zijn wij
Het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds of kort EKF maakt 

deel uit van ADRA Nederland. Door de steun van onze 

trouwe donateurs en enthousiaste scholen helpen wij 

kinderen om goed onderwijs te volgen in o.a. 

Madagaskar. 



Het volgen van onderwijs vergroot hun kansen 

aanzienlijk op een zelfredzaam leven.. Daarnaast 

beschermt de school de kinderen tegen kinderarbeid, 

huiselijk geweld en kinderhuwelijken. 



Met een tientje per maand kan het schoolgeld, de 

lesboeken en een schooluniform voor een kind worden 

betaald. Dankzij al onze partners kunnen, volgend jaar, 

200 kinderen meer naar school in Madagaskar. 


En dit is nog maar het begin. 



Onze visie is:


Elk kind in de klas. Overal. Wereldwijd. 
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De Sjofar


Is school


 een recht



Kleedjesmarkt De Sjofar 

Op 18 mei had de basisschool De Sjofar een kleedjesmarkt georganiseerd. Van 

de allerkleinste tot aan de grote die al bijna naar de middelbare school mogen 

– iedereen deed mee. Door corona was dit het eerste keer sinds drie jaar dat 

het door kon gaan. Zowel leerkrachten, ouders als ook kinderen konden bijna 

niet afwachten. 



Het weer was prachtig toen om kwart over 10 de schoolbel ging en alle kinderen 

met hun tassen en kleedjes naar buiten stroomden. Binnen 10 minuten was het 

schoolplein verandert in een bonte markt vol kleedjes. Alles was te koop. Van 

knuffels tot bordspelen en kleurboeken. Er was ook popcorn en je kon zelfs 

blikken gooien en snoep winnen. Het was een gezellige sfeer en op zich al een 

groot succes. Maar basisschool De Sjofar voegde nog iets extra leuks toe. De 

opbrengst ging namelijk naar een project voor schoolkinderen in de Antillen. Op 

de kleedjesmarkt werden voor het EKF meer dan 600 euro opgehaald! Genoeg 

om de kwetsbare kinderen van een school met schoolbenodigdheden en 

uniformen te voorzien. Het was daarmee een groot succes voor zowel de 

kinderen op de basisschool De Sjofar als de kinderen in de Antillen. 
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De toekomst van de wereld zit 

vandaag in mijn klaslokaal."


"The future of the world is in 

my classroom today.”



Ivan Welton Fitzwater



Is naar school 

gaan een 

recht?

Elk mens heeft recht op onderwijs. In Nederland heeft zelfs elk kind de 

plicht om naar school te gaan. Maar hoe is dat voor een van de armste 

landen in de wereld? 



Basisonderwijs in Madagaskar is gratis en verplicht voor kinderen van 6 

tot 11 jaar. Maar slechts een derde van de kinderen maakt de 

basisschool af. De kwaliteit van het onderwijs is laag. Als je kind slecht 

onderwijs krijgt kan het niet doorstromen naar het middelbare 

onderwijs. Dat verklaart waarom maar 10% van de kinderen het 

voorgezet onderwijs halen of afmaken?



Naast een tekort aan leerkrachten is er ook een groot gebrek aan 

faciliteiten. De school op de foto heeft sinds de storm geen gebouw 

meer. Deze kinderen krijgen les onder een boom. En zij zijn geen 

uitzondering. 


Is onderwijs ook een recht in Madagaskar? 


Wij vinden van wel! 



Elk kind hoort in de klas. Waar het kan leren en zich kan ontwikkelen. 

Maar dit recht wordt deze kinderen ontnomen. Zij zijn net zo slim, 

getalenteerd en gemotiveerd als kinderen in Nederland. Het enige dat 

ontbreekt is een echte kans. 



En daarom is ons motto:
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Op 24 mei konden wij eindelijk de stap maken 

om het vliegtuig in te gaan. We gingen op reis 

naar Madagaskar. Twee weken lang reisden we 

door het land. We ontmoetten 

sponsorkinderen, ouders, schoolhoofden en 

leerkrachten. We zagen veel leed en armoede 

maar ook veel vrolijke mensen. 



Het was bemoedigend om te zien dat we iets 

kunnen veranderen, we kunnen helpen; maar 

ook uitdagend. Uitdagend om te zien hoeveel 

meer hulp nog nodig is. 


Ons bezoek in 

Madagaskar
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Interview met Geert 

Hendriks directeur 

ADRA Nederland

Het allerbelangrijkste is om donateurs te vinden. Want er is een grote 

nood. Madagaskar hoort tot een van de armste landen in de wereld. 

Als ik één keer naar mijn grote vriend Mac ga dan ben ik al gauw een 

tientje kwijt. Het eten is na 20 minuten op en dan heb ik ook nog 

ongezond gegeten. Er zijn nog zo veel kinderen die geen of slecht 

onderwijs volgen. 



Eén tientje per maand zorgt dat een kind zich daadwerkelijk kan 

ontwikkelen. En echt een betere toekomst tegemoet gaat. 



Behalve de kinderen worden ook de ouders geholpen. Bijna elke vader 

en moeder zegt: 'Ik wil dat mijn kind het beter heeft dan ik'. Dit geldt in 

het bijzonder voor gezinnen die in extreme armoede leven.  



De kinderen staan te wachten. En willen naar school. Voor slechts een 

tientje per maand kunt u een kind naar school helpen! 

ADRA Nederland * Amersfoortseweg 18 * 3712 BC Huis ter Heide


030 -691 75 84 * ekf@adra.nl  * ADRA EKF IBAN: NL61 ABNA 0549 8092 36

Veramder de wereld. Begin bij het kind.
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