
Maatschappelijke stage 
Eind april zijn wij met 10 leerlingen en 2 
leerkrachten van Wolfert van Borselen Tweetalig 
uit Rotterdam afgereisd naar Aleltu, Ethiopie. Dit 
alles in het kader van de Internationale 
Maatschappelijke Stage. Inmiddels hebben we 5 
groepen mogen begeleiden. In 2015 is gestart met 
het bouwen van een mediatheek. Nu 3 jaar later 
is er een hele vleugel aangebouwd aan de huidige 
school. Op dit moment wordt deze ruimte 
gebruikt voor het verzorgen van de lessen, maar 
het is de bedoeling dat de mediatheek in een 
later stadium wordt ingericht met computers, 
boekenkasten en andere voorzieningen zodat het 
echt kan functioneren als mediatheek. De laatste 
groep heeft de donkere muren van de mediatheek 
voorzien van een aantal lagen lichte verf. Ook 
worden ieder jaar de muren van de lokalen weer 
geverfd, krijgen de schoolborden een 
onderhoudsbeurt. Ook verzorgen de leerlingen 
een dagdeel Engelse lesjes en spelen zij sport en 
spel met de kinderen van de Tekle Hailmanoot 
School. Fantastisch om te zien wat een 
onvergetelijke ervaring dit iedere keer weer is 
voor ALLE partijen! Het brengt niet alleen de 
kinderen van Aleltu heel veel goeds, maar het 
doet ook heel veel goeds met de leerlingen, de 
docenten en onszelf! In deze nieuwsbrief laten 
we u in vogelvlucht zien wat er allemaal is 
bereikt. 
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Het onderhouden van de school 
Goed onderhoud is het behoud van de school. De 
leerlingen hebben alle lokalen en alle binnenmuren van 
het schoolplein voorzien van een nieuwe laag verf. De 
school ziet er weer fris uit! Een aantal muren waren 
nog grijs. Wat een ander gezicht nu de muren licht zijn 
geverfd! Het is een hele klus die ieder jaar weer 
terugkomt, maar met elkaar hebben ze het toch maar 
weer voor elkaar gekregen. 

 

 

 

 

Schoolbankjes 
De leerlingen hebben voor deze stage op diverse 
manieren acties gevoerd om geld op te halen voor 
het project. Zo hebben zij van het opgehaalde geld 
40 nieuwe schoolbankjes kunnen aanschaffen voor 
de school. De oude bankjes waren aan vervanging 
toe. De bankjes die nog in redelijke staat waren 
hebben zij weer opgeknapt, zodat ook deze bankjes 
weer een schooljaar mee kunnen gaan. De nieuwe 
schoolbankjes zijn aangeschaft bij een plaatselijke 
meubelmaker in het dorp Aleltu. Doordat er 
regelmatig geen elektriciteit was lukte het hem niet 
om de bankjes klaar te krijgen voordat de leerlingen 
terug naar Nederland gingen. Later hebben wij de 
foto’s kunnen tonen met de nieuwe bankjes.  

 

 

                             
 

                             

 

 

 

Lesgeven 
Een onderdeel van de stage is ook verzorgen van 
Engelse lesjes. Met handen en voeten en een krijtbord 
kom je een heel eind. Het was mooi om te zien hoe 
graag de kinderen iets wilden leren.  

 

Hailmanoot school 
 

                                  

                             

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De docenten van de Tekle Hailmanoot School 

De Tekle Hailmanoot school heeft in totaal 5 docenten en een schooldirecteur. Daarnaast zijn er 
ook 2 bewakers, een algemeen kinderverzorgster en een schoonmaakster in dienst. Iedere maand 
bedragen de personeelskosten 900 euro. Dit is inclusief de bijdrage in de pensioenkosten. Iedere 
maand is het voor ons weer spannend of wij onze docenten kunnen betalen. Tot nu toe is het ons 
nog steeds gelukt door donaties en opbrengsten van individuele acties. 

1 docent kost de stichting 60 euro per maand. Wij zijn op zoek naar mensen, bedrijven, 
instellingen die voor een bepaalde of onbepaalde periode 1 of meerdere docenten willen 
“adopteren”. Op het moment dat wij de docenten niet meer kunnen betalen betekent dat wij de 
kinderen vanaf dat moment ook geen onderwijs meer kunnen bieden.  

Bent u die ondernemer of particulier of kent u iemand in uw omgeving die hieraan zou willen 
bijdragen? Neem dan contact met ons op via het emailadres van de stichting: 
info@gaanendoen.nl. 

 

Benefietconcert 2 september 2018 
Op 2 september was het benefietconcert t.b.v. de Stichting Gaan en Doen. Met de opbrengst van 
het concert kunnen we weer voor 1 maand al het personeel van de Tekle Hailmanoot school 
betalen. Het concert werd gehouden in Podium Grounds. Veel dank gaat uit naar de 
meewerkende artiesten: The Kolibries (kwartet), koor SuBeSa, Edje rust en gelegenheidsband 
Greys&Blondies. Allen hebben belangeloos opgetreden en hoe! Wat was het een feest! Veel dank 
gaat ook uit naar Podium Grounds en personeel. Wij mochten kosteloos gebruik maken van alle 
faciliteiten. De band Greys&Blondies is ontstaan na de laatste MAS Ethiopie; Julia en Mirle en hun 
ouders hebben de groep samengesteld speciaal voor dit benefietconcert. Hoe mooi is dat! 

Het concert heeft in totaal 822,50 euro opgebracht. 


