
In Zuid-Afrika is het nu hartje zomer. De heerlijke lange schoolvakantie zorgt ervoor dat er even geen 

druk op de ketel is om leerlingen te onderwijzen in coronatijd. Voor iedereen is er nu gelukkig wat 

welverdiende rust, wat ook hard nodig was. Docenten kunnen even bijtanken en leerlingen weten 

dat ze naar de volgende klas zullen gaan, aangezien de scholen bijna niemand hebben laten blijven 

zitten.  

De directeur van de basisschool waar ons Learner Support Centre is gevestigd, Thabo Malatji, hoeft 

samen met zijn docenten voorlopig geen halsbrekende toeren uit te halen om zoveel mogelijk 

leerlingen les te geven. Het afgelopen jaar was lesgeven weer een flinke uitdaging, aangezien 

negentig leerlingen per klas vaak geen uitzondering was. Hierom heeft de lokale overheid inmiddels 

tien extra containerklassen op het schoolterrein geplaatst.  

Onze onderwijsassistenten Anna en Pinky hebben het afgelopen jaar elke schooldag meegeholpen bij 

het screenen van leerlingen, waaronder temperaturen opmeten en controleren op handen wassen. 

Dit was noodzakelijk om de meer dan duizend leerlingen die de basisschool rijk is verantwoord naar 

school te laten gaan, al gingen leerlingen voor het grootste deel van het jaar verspreid over de dag (in 

shift) naar school.  

Naast organisatorische hoofdbrekers gaf het in shift naar school komen nog een ander probleem, 

namelijk dat leerlingen onregelmatig een schoolmaaltijd kregen. Voor veel leerlingen is dit de enige 

echte maaltijd op hun dag. Na veel protest is toen besloten dat alle leerlingen naar school mochten 

komen maar dat niet iedereen les kreeg, en dat zij na de maaltijd weer naar huis werden gestuurd. 

Een nare situatie. 

Naast het screenen van leerlingen hebben Anna en Pinky gelukkig voor het grootste deel hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. Naast het beheren van de bibliotheek voor de leerlingen hebben 

ze vooral in de eerste twee schoolsemesters kleine groepjes kunnen begeleiden bij het Engels lezen. 

Dit is hun kernactiviteit waarvoor ze door onze stichting zijn opgeleid. Helaas moet hier wel bij 

gezegd worden dat ze in de laatste twee semesters van het jaar vooral in de overvolle klassen 

werden ingezet om de orde te handhaven en slechts sporadisch met Engelse les konden 

ondersteunen. De reden hiervoor was dat veel docenten ziek waren en langdurig uitvielen.  

Met het nieuwe schooljaar in aantocht is het echter belangrijk om vertrouwen te houden dat corona 

en de maatregelen geen beslissende factor gaan spelen. Een deel van de mensen in Ba-Phalaborwa is 

gelukkig inmiddels gevaccineerd en een groot deel heeft inmiddels corona gehad. Het is nu dus te 

hopen dat de leerlingen van Refense Primary School een mooi, maar vooral leerzaam schooljaar 

tegemoet gaan. Een schooljaar waar onze Anna en Pinky de leerlingen weer onafgebroken en in 

kleine groepjes intensieve begeleiding kunnen geven met de Engelse taal, want deze hulp is hard, 

hard nodig! De achterstand die leerlingen de laatste twee jaar hebben opgelopen is enorm, en dit 

heeft op zijn beurt grote gevolgen voor alle andere vakken op school.  

Wij als stichting zouden het erg op prijs stellen als u weer meehelpt dit streven te faciliteren, onder 

meer door extra leermiddelen zoals woordenboeken, pennen en schriften te sponsoren, zodat Anna 

en Pinky dit komende schooljaar alle middelen in huis hebben om de achterstanden die de kinderen 

hebben opgelopen te gaan inhalen. Zonder uw hulp zal dit heel lastig worden.  

Zoals eerder gezegd: Pinky en Anna verdienen onze hulp, dus blijf ons steunen zodat wij hen kunnen 

blijven ondersteunen! 

 


