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Onze visie
Onze doelstelling is om de levens van de armste kinderen te verbeteren.
Dat is nodig want de armste kinderen staan bij hun geboorte al op een flinke achterstand. Armoede
is dat ouders hun kind niet altijd te eten kunnen geven, er geen goede gezondheidszorg is, er niet
voldoende scholen zijn. Ieder kind in de wereld heeft gelijke rechten.
Onze visie is dat we kinderen een goede basis willen geven.
Ons speerpunt daarbij is onderwijs. Veel kinderen in Afrika kunnen nog niet naar school.
Ze wonen afgelegen op het platteland. In hun dorp is er geen school.
Kidshare wil samenwerken met partnerorganisaties in arme landen die willen bouwen aan kleuteren basisscholen.
Het belang van kleuteronderwijs
Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel.
De hersenomvang van kleine kinderen ligt al op 90% voor hun vijfde levensjaar. Het is noodzakelijk
de hersenen dan te stimuleren. De kleuters zuigen de kennis op en leren snel.
De hersenen groeien en moeten gestimuleerd worden. Kleuteronderwijs is cruciaal daarbij. Kleine
kinderen leren door te spelen en onderwijs te krijgen.
Als ze niet naar de kleuterschool gaan dan lopen ze een achterstand op die voor een deel niet meer is
in te halen. Kinderen van zes kunnen na de kleuterschool heel goed voorbereid naar het
basisonderwijs. Ze lopen succesvol door de basis- en middelbare school heen. Ze blijven niet zo snel
zitten en er is minder uitval. Hun moeders kunnen gaan werken als hun kind op de kleuterschool zit.
De kinderen hebben meer zelfvertrouwen, zijn gezonder, hebben later betere banen.
Kleuteronderwijs is van onschatbare waarde.
Professor James Heckman is Nobelprijswinnaar in de economie.
Hij zegt: “Een investering in kleuteronderwijs en –zorg is de meest efficiënte manier
om economische groei te realiseren en levert het hoogste rendement op”.
In sub-Sahara Afrika kunnen gemiddeld maar 21,9 % van de kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar
naar een kleuterschool. Ter vergelijking: 81,16% van de kinderen in de basisschoolleeftijd in die regio
kunnen naar een basisschool. Er is dus een zeer groot tekort aan kleuterscholen.
De Verenigde Naties hebben in 2015 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen afgesproken. Een
daarvan is dat in 2030 alle kinderen in de kleuterleeftijd naar een kleuterschool moeten kunnen
gaan. Er is dus een zeer grote noodzaak kleuterscholen te bouwen in Afrika. Professor Heckman zegt
bovendien dat een investering in kleuteronderwijs de beste manier is om de ongelijkheid tussen
kleine kinderen uit een bevoorrecht en een armer milieu te verminderen.

Het belang van vervolgonderwijs
Goed kleuteronderwijs geeft een klein kind een basis voor het leven.
Maar deze basis moet uitgebouwd worden. Toegang tot basisonderwijs is belangrijk.
Veel kinderen in Afrika kunnen naar een basisschool in hun omgeving. Toch zijn er niet voldoende
scholen. De bevolking in arme landen groeit hard. De investeringen door regeringen in
schoolgebouwen blijft vaak hard door beperkte budgetten.
Ook is de kwaliteit van het basisonderwijs vaak beperkt. De klaslokalen zijn overvol.
De leerkrachten kunnen niet ieder kind voldoende aandacht geven.
In het vervolgonderwijs na de basisschool ontstaat vaak een tweedeling tussen kinderen uit arme
gezinnen en die uit rijkere gezinnen. Een andere tweedeling is die tussen jongens en meisjes. In veel
arme landen moeten ouders schoolgeld betalen voor de middelbare school. Vaak kiezen ouders dan
eerst voor de jongen om door te leren. Meisjes kunnen nuttig zijn in het huishouden om moeder te
ondersteunen in haar vele taken.
Onze missie
Kidshare kiest voor het verbeteren van de levens van de armste kinderen.
Ons speerpunt daarbij is onderwijs.
Wij zien grote belang van kleuteronderwijs en willen daar met name in investeren.
Ook de toegang tot basisonderwijs is cruciaal. Voor een selecte groep meisjes willen wij de toegang
tot vervolgonderwijs mogelijk maken.
Onze missie is om ze veel mogelijk arme kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden door het
faciliteren van toegang tot en het bouwen van (kleuter-)scholen.
Kleuteronderwijs
Het belang van kleuteronderwijs is levensgroot.
Het kleine kind is als een zaadje dat moet ontkiemen. Het heeft vruchtbare aarde nodig.
Kleuteronderwijs biedt daarvoor de voorwaarde.
Kidshare wil vooral investeren in meer kleuterscholen.
In Malawi werken wij samen met een partnerorganisatie in het bouwen van zogenaamde Child Based
Care Centers (CBCC’s). Dat is een centrum in een dorp met een aantal belangrijke functies.
Naast kleuteronderwijs, bieden wij de kinderen een warme maaltijd, er is medische verzorging en er
is schoon drinkwater. Zo bieden wij een totaalpakket dat voor arme kinderen van groot belang.
Ook bieden wij trainingen voor kleuterleidsters. Ook steunen wij de kindcentra met leer- en
speelmaterialen.
Kidshare heeft de komende vijf jaar de ambitie in vier landen in Afrika kleuterscholen te bouwen.
Dat doen we in Kenia, Oeganda, Malawi en Tanzania.
Basisonderwijs
Als kinderen kleuteronderwijs hebben gevolgd is het belangrijk dat ze doorstromen naar de
basisschool. Kidshare wil dit mogelijk maken zeker daar waar goede basisschoolfaciliteiten
ontbreken. Onze primaire keuze is echter kleuteronderwijs, daar willen we zwaarder in investeren
dan in basisonderwijs. In Oeganda werken we samen met een partnerorganisatie die complete
scholen bouwt: zowel een kleuterschool als een basisschool. Deze partner werkt heel goed samen
met de lokale bevolking en met de overheid. Het is belangrijk dat de gemeenschap echt een school
wil en bijdraagt aan de bouw. Ze leveren lokale materialen en werken als vrijwilliger mee in de bouw.
De overheid zorgt ervoor dat, als de school afgebouwd is, er tafels en stoelen geleverd worden. Ook
plaatsen ze leerkrachten op de school die ook door hen betaald worden. De school wordt dan ook
een officiële ‘public’ school. Zo is het project ook duurzaam en toekomstbestendig.
Kidshare wil de komende vijf jaar basisscholen bouwen in Kenia en Oeganda.

Vervolgonderwijs
Als kinderen de beste van de klas zijn op de basisschool is dat vaak het einde van hun
onderwijscarrière. Dat klinkt tegenstrijdig maar is toch vaak een bittere realiteit.
In Kenia moeten ouders schoolgeld betalen voor de middelbare school. Ouders hebben vaak veel
kinderen en kiezen dan voor een van de jongens om door te laten leren.
Kidshare heeft het initiatief genomen om heel slimme meisjes die zeer arm zijn, te steunen.
We betalen hun schoolgeld voor de middelbare school. Als ze die succesvol afronden dan steunen we
hen ook bij hun universitaire studie.
We steunen nu 49 meisjes. 34 van hen studeren aan de universiteit. Kidshare betaalt hun collegegeld
en geeft ze een bijdrage voor levensonderhoud. De laatste 15 meisjes zullen dit jaar naar de
universiteit gaan. In Kenia is een groep mensen bezig een foundation op te richten.
Als onze TOP-girls de universiteit hebben afgerond, vragen we hen ook bij te dragen aan de
foundation. Zo houden we het vliegwiel in beweging zodat achtergestelde, kansloze meisjes voorop
kunnen lopen. Uit de literatuur blijkt dat dit een van de meest effectieve manieren is om
ontwikkeling tot stand te brengen. De Keniaanse foundation zal ook zelf aan fondsenwerving gaan
doen. Zo kunnen we nog meer meisjes helpen.
Kidshare wil de komende vijf jaar het TOP-girlsprogramma in Kenia uitbouwen tot 100 meisjes.
Tenslotte
Onze missie is om zoveel mogelijk arme kinderen een goede start in het leven te geven door
kleuteronderwijs en toegang tot goed basisonderwijs.
Wij vinden het daarbij cruciaal dat we samenwerken met partnerorganisaties in die landen die de
behoeftes van de lokale mensen kunnen vertalen naar kwalitatief goede projecten. Kidshare wil
daarom ook investeren in capaciteitsopbouw van onze partners.
Wij werken in vier landen in Afrika: Kenia, Oeganda, Tanzania en Malawi.
Wij zoeken de samenwerking met collega goede doelen daar wij zien dat ze effectief zijn.
Kidshare wil ook eigen projecten opzetten met partnerorganisaties en zo een belangrijke speler
worden in het bouwen aan kwalitatief goed kleuteronderwijs.
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