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Tanzania

Suzana @ school!



Habari?
Hey, ik ben Suzana. Ik ben zeventien en woon in het Oost-
Afrikaanse land Tanzania. Ik droom ervan om tv-journalist 
te worden. Nieuwsgierig als ik ben, rolt het woord "Habari?" 
of "Wat voor nieuws?" dan ook vaak over m'n lippen! 

Ramp
Enkele jaren geleden viel die droom helemaal in het water. 
De ziekte van mijn vader deed  ons  gezin in zware armoede 
verzeilen. Mijn ouders konden de schoolkosten niet meer 
betalen. Mijn droom spatte uit elkaar. Een echte ramp... 

Jeugdcentrum
Het Maendeleo Jeugdcentrum van de Broeders van 
Liefde ging toen in gesprek met mijn ouders. Dankzij 
een tijdelijke financiële steun, kon ik terug naar school. 
Geweldig nieuws was dit! Ondertussen zit ik in het vierde 
middelbaar en ga ik meer dan ooit voor m'n droom!

Op onderzoek
Ik ben één van de weinige 
meisjes in m'n klas. Vreemd hé? 
Daarom trok ik op onderzoek. 
Bekijk hier mijn reportage.



In het hoger secundair onderwijs 
in Kigoma (Tanzania) is slechts 

1 leerling op 7 een meisje.  

Wereldwijd zijn de voorbije twintig jaar enorme stappen 
gezet om meer meisjes in de schoolbanken te krijgen. 

Maar van de 130 miljoen kinderen die niet naar 
school gaan, vormen meisjes nog steeds de overgrote 
meerderheid: 70%. 

2 op 3 analfabeten is een vrouw.  

Vooral in het secundair onderwijs gaapt er nog 
steeds een diepe genderkloof. 

Schoolkansen meisjes: 
vooruitgang, maar kloof blijft





Haar broer leerde haar thuis na school 
wat lezen en schrijven.

Esther

Iedere ochtend zag 
de zevenjarige Esther 
haar broers naar school 
vertrekken. 

Zelf bleef ze thuis...



Esthers moeder moet haar vijf kinderen in haar eentje zien groot 
te brengen. Als suikerrietverkoopster, verdient ze maar een paar 
euro’s per week. 

Schoolgeld, een uniform, schoenen en zelfs schriften zijn voor 
haar zo goed als onbetaalbaar. Haar kinderen één keer per dag 
te eten geven en twee van hen naar school sturen, is al een 
enorme financiële uitdaging. 

Esther’s moeder zou haar heel graag laten studeren, om haar 
een betere toekomst te schenken, maar het lukt niet. Dit doet 
pijn. Zelf kon ze ook nooit naar school.

Het Maendeleo Jeugdcentrum kwam 
het gezin op het spoor. De kinderen 
kunnen nu dagelijks in het centrum 
terecht voor een warme maaltijd. Da’s 
al een zorg minder voor hun moeder. 
Maendeleo betaalt momenteel de 
schoolkosten van Esther, zodat ze kan 
studeren. Zo krijgt ze toch dezelfde 
kansen als haar broers!



"Van jeugdbende
 tot gevangenis"



Wat zijn de obstakels?
Er zijn meerdere redenen waarom meisjes in Tanzania 
niet naar school gaan of vroegtijdig afhaken. Vaak zijn de 
oorzaken gelinkt van de financiële situatie van hun gezin.

Kindhuwelijk: Meisjes worden op jonge 
leeftijd uitgehuwelijkt. Dit gebeurt vooral uit 
armoede, want het is dan de schoonfamilie die 
voor haar moet zorgen. Eens getrouwd, gaan 
meisjes niet meer naar school. 

Onveiligheid: ’s Ochtends vroeg als het nog 
donker is alleen naar school vertrekken is voor 
meisjes niet altijd zonder gevaar. Veel ouders 
houden hun dochters daarom liever thuis.

Werken: Als meisjes klusjes kunnen doen 
tegen betaling, dan zorgen ze voor inkomsten 
voor het gezin. Als ze op school zitten, kunnen 
ze dit niet. 

menstruatie: Wie ongesteld is en geen 
maandverband kan betalen, blijft thuis. Op die 
manier lopen heel wat meisjes maandelijks 
schoolachterstand op en haken uiteindelijk af. 

Meer info, zie QR-code. 



strijden om onderwijskansen voor meisjes: 

De aanpak van Maendeleo

Het jeugdcentrum van de Broeders van Liefde strijdt op 

meerdere fronten om meisjes toch de kans te geven 

naar school te gaan.

1 counselling en studiebegeleiding
De maatschappelijk assistent staat steeds paraat in 
het centrum om samen met de meisjes oplossingen 
te zoeken voor hun specifieke problemen. Naschools 
is er studiebegeleiding en preteaching.

sensibilisatie
Maendeleo gaat het gesprek aan met ouders rond 
thema's als kindhuwelijken, tienerzwangerschappen 
of kinderarbeid en neemt het daarbij op voor de 
meisjes.
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Maendeleo
Swahili voor "ontwikkeling", "voortuitgang" of 

"groei". Het verwijst naar de kans die jongeren 

in dit jeugdcentrum van de Broeders van Liefde 

krijgen om persoonlijk te groeien en zo de hele 

maatschappij vooruit te helpen.

materiële steun
Afhankelijk van hun noden, kunnen meisjes in 
Maendeleo een maaltijd krijgen, een uniform, 
schoolmateriaal of bv. maandverbanden.

Financiële steun
Voor meisjes die in extreme armoede moeten 
overleven betaalt Maendeleo tijdelijk de 
studiekosten, zodat ze niet hoeven af te haken. 
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Br. Venance van Maendeleo gaat in gesprek met de moeder van Esther.



Covid-19 en 
klimaatcrisis
Bijna overal ter wereld gingen scholen één of meerdere 
keren dicht als gevolg van de pandemie. Wereldwijd 
keerden 20 miljoen meisjes daarna niet meer terug naar 
school. Ze gingen tijdens de lockdown werken om het gezin 
recht te houden of ze werden uitgehuwelijkt om het gezin 
niet langer ten laste te zijn en raakten daarna zwanger. Hun 
schooltijd was zo plots definitief voorbij. 

Klimaatverandering zorgt voor overstromingen, droogte en 
mislukte oogsten. Landbouwers verdienen minder, voedsel 
in de stad wordt duurder. Wie onder de armoedegrens 
leeft, wordt het zwaarst getroffen. Ouders zien vaak geen 
andere oplossing dan hun dochters van school te halen en 
te laten werken. De schoolcarrière van deze meisjes komt 
zo bruusk ten einde.

Impact op 
schoolkansen

Meisjes?



Dit nieuwe project van het jeugdcentrum richt zich specifiek 
op meisjes die al heel lang niet meer naar school gaan omdat 
ze op jonge leeftijd uitgehuwelijkt werden en/of ongewenst 
zwanger raakten. 

Maendeleo biedt hen naast counselling ook een 
beroepsopleiding tot naaister of kokkin. Zo kunnen ze hun 
eigen zaakje opstarten en hebben ze inkomsten om (later)
hun eigen kinderen wél naar school te sturen. 

vicieuze
armoedecirkel

doorbreken

Wasichana 



Impact meisjesonderwijs? 
Immens!

Onderwijs maakt meisjes later financieel 
onafhankelijk en geeft hen de kans eigen keuzes te 
maken in hun leven.

Voor ieder extra jaar op school, verdient ze later 10 
tot 20% extra. 90% van haar inkomen investeert ze 
in haar gezin. 

Een meisje dat minstens 7 jaar op school zit, trouwt 
vier jaar later en krijgt minder, maar gezondere 
kinderen. 

Volgen meisjes basisonderwijs, dan daalt de 
moedersterfte met 66%.

Meisjes maken 
het verschil!

Drie generaties.
Dankzij onderwijs 

kan Esther de 
armoedecrikel 

eindelijk 
doorbreken. 



Het groeiend aantal meisjes dat niet langer naar school 
gaat vormt een grote uitdading voor Maendeleo. Met de 
Zuidactie kunnen we het centrum de slagkracht geven om 
deze meisjes toch te laten studeren.

Jouw Soldariteit 
dicht de kloof.

uniform en schoenen: 
Verplicht in alle Tanzaniaanse scholen. 

Schooltas, schriften en potlood
Het basis schoolmateriaal.

schoolgeld: 
Openbare scholen zijn gratis, maar 
de plaatsen zijn er beperkt. Wie uit 
de boot valt moet wel schoolgeld 
betalen.

Jouw steun voor de Zuidactie = concrete hulp 
ZODAT OOK MEISJES NAAR SCHOOL KUNNEN...

€ 90

Meer info: www.zuidactie2022.org/schoolkosten

€ 20

€ 5



campagnefilm

Doe je een gift van 40 euro of meer, 
dan recupereer je 45% van het gestorte bedrag 

via de belastingen.
 

Fracarita Belgium, de NGO voor 
internationale samenwerking van de 

Groep Broeders van Liefde

Afbeeldingen: flaticon.com

Suzana is verbaasd, 
triest en boos... 

Waarom krijgen nog steeds 
zo weinig meisjes de kans 
om naar school te gaan? 

Tijd voor verandering!

Steun de Zuidactie, 
Samen dichten 

we de kloof!

www.zuidactie2022.org

• Online:

Zuidactie steunen:

• Overschrijving:
BE51 4459 6281 2162 ● KREDBEBB
Mededeling: +++302/2022/00095+++


