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District Tu Mo Rong /
Gemeente Dak To Kan
Bouw van een school
– 3 klassen

Project
20172018

Een school bouwen, van fundering tot dak, is een hele uitdaging, die ons intens bezighoudt.
Ze zal dan ook het leven van tientallen kinderen veranderen!
Uiteraard wordt het gebouw met solide materialen opgetrokken en krijgt het alle nodige
voorzieningen, om de kinderen zoveel mogelijk hygiëne en comfort te bieden.
De lokale overheden beseffen dat onderwijs en opleiding belangrijk zijn en voorrang moeten
krijgen. Maar door de moeilijke economische toestand kunnen ze geen kredieten vrijmaken voor
onderwijs. De schoolinfrastructuur is dus rudimentair, zoals u ziet op de 2 onderstaande foto’s.

Daarom heeft onze vereniging besloten om zelf deze uitdaging aan te gaan
en alles in het werk te stellen om positief te reageren op de vraag van de gemeenschap. Op
die manier verbeteren wij de onderwijssituatie van de leerlingen van de lagere school in het
district Tu Mo Rong – gemeente Dak To Kan.
In dit district van de provincie Kon Tum heerst bittere armoede. De mensen leven in deze
bergstreek in een zeer moeilijk klimaat, met periodes van grote droogte, afgewisseld met
hevige regens en overstromingen. In het moessonseizoen, tussen juni en september, is de
streek meestal moeilijk bereikbaar.
90% van de leerlingen behoort tot de etnische minderheid Xe Dang. De gezinnen leven er
meestal van landbouw en veeteelt.

Afmetingen
van het gebouw:
288 m2

10 m

14 m

10 m

32 m
Beschrijving
Elke klas (3 in totaal) zal een oppervlakte van 56 m² hebben.
Om een te grote hitte in het gebouw te vermijden tijdens het droge seizoen en om het geluid
van de regen te dempen tijdens de moesson, wordt er een pannendak aangebracht.
Onder het dak komt er een regenwatertank van 2 000 liter voor de 5 wc’s en de refter van
140 m². Er wordt ook een keuken gebouwd. Al deze vertrekken en de hal worden betegeld,
zodat ze gemakkelijker te reinigen zijn en de hygiëne dus beter is.
Bovendien zal er een septische put worden aangelegd en wordt rond het hele gebouw een
betegelde betonvloer geïnstalleerd.
Totaalbudget van het project: 30.000 euro
Reeds opgehaalde bedragen: 25.500 euro
Nog dringend te vinden:
4.500 euro

En als deze school er niet zou komen?
U kunt zich al voorstellen hoe somber de toekomst eruitziet
voor deze kinderen en jongeren zonder correct onderwijs.
Uw steun is meer dan ooit essentieel voor hun TOEKOMST.
In naam van de kinderen en gezinnen van Dak To Kan:
heel hartelijk DANK U.

Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft recht op een
belastingvermindering van 45% via een fiscaal attest.
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