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De toegang tot opvoeding en onderwijs moet tientallen kinderen uitzicht geven op een
TOEKOMST.
Het is een hele uitdaging om een nieuw gebouw op te trekken, van de funderingen tot
het dak, maar wij willen die samen aangaan. In de drie klassen zullen bijna 90 kinderen
tussen 6 en 12 jaar kwaliteitsvol onderwijs volgen. En aan hun toekomst bouwen!

Dit project is essentieel voor de inwoners van dit District in de provincie Kon Tum die
in extreme armoede leven. De dorpsbewoners nemen het met veel moed en volharding
op tegen de moeilijke klimaatomstandigheden: veel voorkomende overstromingen en
periodes van grote droogte, een bergstreek die zeer moeilijk toegankelijk is tijdens het
regenseizoen.

90% van de leerlingen behoort tot de
etnische minderheid Xe Dang. De gezinnen
leven er vooral van de landbouw en veeteelt.
• 3 klassen, elk met een oppervlakte van

56 m².
• Een dak van dakpannen, om in het droog

seizoen de grootste hitte uit het gebouw
te weren en tijdens de moesson het
lawaai van de regen te dempen.
• Een regenwatertank van 2000 liter onder
het dak dient voor de bevoorrading van
de 5 toiletten en de refter van 140 m².
• Er wordt ook een keuken gebouwd,
zodat de leerlingen een correcte maaltijd
krijgen.
• Voor een betere hygiëne worden de verschillende lokalen en de hal betegeld.
Dankzij uw edelmoedigheid is toegang tot kwaliteitsvol onderwijs geen utopie meer.
Vandaag staan wij nog voor de grote uitdaging om deze 3 klassen uit te rusten met
banken, tafels, stoelen, schrijfborden, …
Al dit werk wordt samen met de lokale overheden en de dorpsbewoners uitgevoerd, in
dezelfde geest van partnership als de vorige jaren, met drie fundamentele thema’s:

Hygiëne

Onderwijs
Gezondheid

Meer dan ooit is uw steun essentieel voor de TOEKOMST van de tientallen kinderen van vandaag
en van alle kinderen die hier later naar school zullen gaan.
In naam van de jongeren en gezinnen van Dak To Kan:

DANK U uit de grond van ons hart.

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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