
Ouders, 
zie laatste 

pagina!
Dit boekje is van ................................

...... 

uit klas ......

Girls@
School!



natuurparken

P. 2

Kigoma, maart 2022

Jambo!
Mijn naam is Suzana. Of Suzy voor de vrienden. Ik woon in Tanzania, een groot 

land in Afrika. Ik woon onder de evenaar, en jij erboven. Gek he?

Bij ons zijn er veel natuurparken met zebra’s, giraffen, olifanten en leeuwen. 

Ik was zelf nog nooit in zo’n park (dat is voor rijke toeristen), maar ik ben er 

wel super trots op. Nergens in de wereld vind je zo veel dieren op dezelfde plaats 

als in ons land. Maf he!

 
Ik ben ook heel fier op onze president. Een vrouw! Ja, hoor. Ze is de enige vrouwelijke president 

in heel Afrika. Hoe cool is dat! Ik hoop dat ze het leven van meisjes in Tanzania kan 

verbeteren. Trouwens, hoe zit dit bij jou? Is de baas van jouw land ook een vrouw?

In Tanzania is iedereen gelijk volgens de wet. Maar toch merk je dat jongens veel meer kansen krijgen 

dan meisjes. Ik weet niet of dit bij jullie ook zo is? Hier helaas wel.

Toen ik mijn lagere school had afgerond, vertelden mijn ouders dat ik niet naar het middelbaar kon 

gaan. Mijn ouders zijn arm, en konden de schoolkosten niet meer betalen. 

Dit nieuws sloeg in als een bom. Wat nu? Nooit meer naar school? Ik wou zo graag een tv-verslaggever 

worden. Mijn droom spatte uiteen ... Vreselijk. 

Op een dag kwam iemand van het jeugdcentrum Maendeleo langs. Dat is een project van de Broeders 

van Liefde dat kansarme kinderen en jongeren helpt. Ik vertelde hen mijn verhaal. 

Toen kreeg ik fantastisch nieuws. Ze hielpen mij, zodat ik toch verder naar school kon gaan. Ik sprong in 

de lucht. Zo blij was ik! Dankzij hen zit ik nu opnieuw in de klas en word ik misschien toch verslaggever!

 Bij ons moeten meisjes veel vaker de school stoppen dan jongens. Ik vroeg me af waarom. Zijn jongens dan 

slimmer dan meisjes? Nee toch? Is er dan iets anders aan de hand? 

Ik wou dit echt weten, dus trok ik op pad om een reportage te maken. . 

Benieuwd naar het resultaat?  Bekijk dan maar snel mijn film met je klas!

president

op repo
rtage



tanzania
evenaar

S u z a n a

Karibu*, 
dit is Tanzania!
*welkom in het Swahili
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Dodoma

Het hele jaar door is het hier lekker warm, zoals een fijne zomerdag bij 
jullie. Wij hebben een droogseizoen en twee regenseizoenen. Op de top 
van de Kilimanjaro ligt “eeuwige” sneeuw. Maar over 20 jaar is die er 
verdwenen door de klimaatopwaming. Jammer...

Tanzania ligt meer dan 7.000 km bij jullie 
vandaan. Ongeveer 10 uur vliegen...

Ongeveer 2 miljoen 
kinderen gaan niet naar 
de lagere school. 1 op 3 
Tanzanianen kan niet lezen 
of schrijven. 

Tanzaniaanse shilling. 

Wij stoten 46 keer 
minder CO2 uit dan 
jullie. Goed hé! 

Onze eerste taal is Swahili, een 
belangrijke taal in Afrika. De 
tweede taal is Engels. 

Taal?

Drie kinderen op vier 
leven in armoede.

Aan jou!

Trek er net als Suzana in het filmpje op uit met een camera. 
Vertel haar wie je bent en hoe je hier leeft. Interview ook 
enkele mensen uit je omgeving: je ouders, broers, zussen, 
vrienden,... en stel hen vragen over gelijkheid tussen jongens 
en meisjes. 
Bekijk je filmpje daarna samen in de klas. Spannend!

Word reporter

Hoofdstad?

Bevolking?

Klimaat?

School?

Geld?

Milieu?

Armoede?

Waar?

60 miljoen, dit is 5 
keer zo veel als in 
België.



HORIZONTAAL
3. “Shule” is het Swahili woord  

voor…
5.  De stad waar Suzana en Esther  

wonen.
6.  Het Swahili woord voor “reis”.
7.  Het continent waartoe Tanzania 

behoort.
8.  Munteenheid van Tanzania.
11. Het diepste meer van Afrika. 

Je herkent het in het woord 
“Tanzania”.

12. Een spel waarbij je blokjes 
wegneemt uit een houten toren. 
Het is het Swahili woord voor 
“bouw”.

14.  Het grootste buurland van 
Tanzania.

16.  De tweede godsdienst in 
Tanzania, na het christendom.

VERTICAAL
1. Hoofdstad van Tanzania.
2.  Een savannedier met een 

zwartwit gestreepte vacht.
4.  Eiland voor de Tanzaniaanse 

kust, bekend om z’n kruidnagel, 
nootmuskaat, kaneel en peper.

5.  De hoogste berg van Afrika.
8.  Een zoete stengel die de 

moeder van Esther op de markt 
verkoopt.

9.  Het nationaal dier van Tanzania 
en tevens het hoogste dier op 
de savanne.

10.  Een warm gebied in Afrika waar 
veel gras groeit en hier en daar 
een boom staat.

13. Een populair balspel in Tanzania. 
Ook de naam van een Belgisch 
ijsjesmerk. 

15. Kleuren van de Tanzaniaanse 
vlag: groen, blauw, zwart en ...

17. De vertaling van het Swahili 
woord “simba”. Denk aan “The 
Lion King”...

18. Bekend nomadenvolk in 
Tanzania en Kenia.

KRUISWOORDRAADSEL
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Esther
Esther is 7 jaar maar gaat 
niet naar school. Ze moet 
meehelpen in het huishouden. 
Ze doet allerlei klusjes. 

Ouders zijn te 
arm om het 

schooluniform 
te betalen. Maar 

zonder uniform mag 
je niet naar school. Als je met een 

lege maag 
naar school 

vertrekt, kan je 
niet opletten. 

Misschien blijf je 
dan maar beter 

thuis?

Meisjes moeten 
vaak ver stappen 
naar school. Dit is 
gevaarlijk. Thuis is 

het veiliger.

Heel wat meisjes 
moeten al vroeg 

trouwen. Dan 
gaan ze niet meer 

naar school.

problemen








De mensen van het 
centrum leggen aan 

de ouders uit dat 
meisjes best zo lang 
mogelijk naar school 
gaan. Trouwen kan 

later nog.

Het centrum laat 
meisjes samen 

naar school 
stappen of zoekt 

een school 
dichter bij huis. 

Het centrum koopt 
een uniform voor 
wie het niet kan 

betalen.

In het centrum 
kunnen arme 
kinderen een 

goede maaltijd 
krijgen. Je kan 
er ook bijles 

volgen.

oplossingen
jeugdcentrum









In Tanzania gaan heel wat meisjes niet naar school. Daar zijn verschillende redenen voor. 
Het Maendeleo jeugdcentrum van de Broeders van Liefde helpt meisjes, zodat ze toch 
naar school kunnen gaan. Verbind telkens met een lijn het probleem en de oplossing van 
het jeugdcentrum.

Wat als...
Jouw mama of papa je laat weten dat je vanaf 
morgen niet meer naar school kan omdat je 
gezin te arm is? Nooit meer naar school ...

• Wat zou jouw eerste reactie zijn?  
Duid één of meerdere emoji’s aan.

• En wat als je er even verder over nadenkt?

.........................................................................

.........................................................................
• Wat zou je doen als jij niet meer naar school 

kan, maar al je vrienden wel nog? 

.........................................................................

........................................................................



Suzana is verbaasd, boos, triest. Ze begrijpt het echt 
niet: waarom zitten er zo weinig meisjes in haar klas? 

Hoe voel jij je als jongens en meisjes niet dezelfde 
kansen krijgen? 

Kruip achter het doorkijkbord en laat met je gezicht 
zien hoe jij je daarbij voelt. Neem een foto of selfie. 
Laat zo veel mogelijk mensen weten dat jongens 
en meisjes gelijke kansen verdienen. Via facebook, 
instagram, whatsapp… of print de foto gewoon uit en 
stop hem in je schoolagenda.

Laat je mening zien!
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w
aar

niet w
aar

2 op de 3 kinderen die niet naar school gaan 
zijn meisjes.  

Meisjes zijn gemiddeld slimmer dan jongens.  

Wereldwijd verdienen vrouwen een pak meer 
dan mannen.  

Slechts 11 landen ter wereld worden geleid 
door een vrouw.  

Er worden iets meer jongens dan meisjes 
geboren.  

Vrouwen doen drie keer zoveel huishoudelijk 
werk als mannen.  

Ga je naar school in Tanzania, dan stop je niet enkel een potlood 
en wat schriften in je schooltas, maar ook een kleine zelfgemaakte 
handbezem van gedroogd gras. Gek hé? De leerlingen moeten 
namelijk zelf iedere dag de vloer van de klas vegen. 

Maak je zelf ook een handbezem? Hou je het 
een week vol om daarmee iedere dag jouw 
klas te poetsen? Benieuwd…
Een bezem maken doe je zo: 
www.zuidactie2022.org/bezem

Met bezem naar school

Aan jou!

Aan jou!

(on)gelijkheid 
jongens - meisjes



Jouw school is een school van de 
Broeders van Liefde. Die hebben 
niet alleen scholen en projecten 
in België, maar ook in heel wat 
andere landen in de wereld. 

De Broeders van Liefde hebben 
een organisatie in België die 
samenwerkt met scholen en 
projecten in Afrika en hen ook 

steunt. Die vereniging heet  
Fracarita Belgium. 

Want alle kinderen verdienen 
dezelfde kansen, of je nu in België 
woont of in het verre Afrika!

Fracari...watte ?!

Suzana Jij

10 20 30 40 50

Hoe graag ga jij 
naar school?

Meer info: 
www.fracarita-belgium.org
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Leerlingen in de klas:

Jongens:

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

Meisjes:

Leeftijd waarop meeste meisjes trouwen: 
10 20 30 40 50

Aantal meisjes dat 
niet meer naar 
school gaat na het 
lager onderwijs:

2 op 3

Wat als...
jij zelf een mama of papa zou zijn? Je hebt nog maar net genoeg geld om twee van 
je vijf kinderen naar school te sturen. Er is geen andere optie. Bespreek in de klas: 

• Wie zou je dan nog naar school laten gaan, en waarom? De twee oudsten? De twee 
slimsten? Alleen de twee meisjes? Alleen de jongens? 

• Hoe zou jij je daarbij voelen als mama of papa? Hoe zou jij dit aan jouw kinderen uitleggen? 

10 20 30 40 50

Hoe graag ga jij 
naar school?

Leerlingen in de klas:

Jongens:

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

Meisjes:

Leeftijd waarop meeste meisjes trouwen: 
10 20 30 40 50

Aantal meisjes dat 
niet meer naar 
school gaat na het 
lager onderwijs:

.... op 3

Totaal: Totaal:

Vul aan en vergelijk... 

Zuidactie
Tijdens de Zuidactie zamelen jullie 
op school geld in. Met dit geld zal 
Fracarita Belgium het Maendeleo 

jeugdcentrum in Tanzania steunen. 
Dankzij die steun kunnen meisjes 
zoals Suzana of Esther toch naar 

school gaan. 
Meisje of jongen, iedereen heeft het 

recht om naar school te gaan.
Daar ben jij het vast mee eens!



Beste ouder(s),
De volgende weken zal ................................... tijdens de Zuidactiecampagne kennis 
maken met Suzana uit Tanzania. Deze pientere meid kreeg te horen dat ze niet 
langer naar school kan gaan. Nooit meer. Haar wereld stortte in...

Suzana’s vader is zwaar ziek en kan niet meer werken. Haar moeders 
houtskoolwinkeltje brengt maar net genoeg op om eten te kopen voor het gezin. 
Voor de schoolkosten is er geen geld meer. 

Deze boodschap moeten geven aan je eigen dochter, was voor Suzana’s ouders 
één van de zwaarste momenten uit hun leven. Gedwongen worden om de 
toekomstkansen van je dochter te ontnemen... Kan u zich dit voorstellen als ouder? Vreselijk.

Een prachtig project van de Tanzaniaanse Broeders van Liefde bracht Suzana toch terug naar de 
schoolbanken. Het Maendeleo Jeugdcentrum zocht samen met Suzana’s ouders naar oplossingen. Waar 
nodig draagt het centrum nu bij in haar studiekosten. Een nieuwe, onverhoopte start voor Suzana!

Net als Suzana, zijn er nog heel wat andere meisjes die de school vroegtijdig moeten verlaten. Uit 
geldgebrek, omdat ze als kind werden uitgehuwelijkt en zwanger raakten, of omdat de weg naar school 
niet veilig genoeg is. Het jeugdcentrum van de Broeders van Liefde zoekt voor elk van die meisjes een 
oplossing en loodst hen terug naar school. 

Want elk kind, jongen of meisje, heeft recht op onderwijs, zowel in België als op andere plaatsen in de 
wereld. Met onze klas zullen we de volgende weken daarom alles geven voor deze Zuidactie!

..................................................... zal met de klas aan de 
volgende activiteiten deelnemen i.v.m. de Zuidactie:
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bekijk de
campagne-

film!

Doe een bijdrage via 
Fracarita Belgium (zie p. 7). 

Je ontvangt een fiscaal attest 
voor giften vanaf 40 euro. 

Recupereer zo 45% van je gift. 

Suzana
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Meer info: www.zuidactie2022.org of bij de lokale promotor op 
school: ..................................................

Wil je dit project steunen als ouder? 


