
NIEUWSBRIEF

Nieuwe school in Lintha/Myanmar 
Toen onze Mommy Sue in 2004 voor het eerst begon met het

verschaffen van gratis onderwijs aan de lokale bevolking van Lintha

en omstreken, had zij niet kunnen bedenken, dat het aantal

leerlingen zo enorm zou toenemen. Nu in 2018 ondersteunt Mommy

Sue, met behulp van Joris Foundation, zo’n 900 leerlingen. Van de

leerlingen die in 2004 een kans op onderwijs kregen, hebben "bright

students" de mogelijkheid gekregen om door te studeren. Anderen

kregen dankzij het gratis Engels onderwijs van Sue, werk in het

opkomende toerisme. Leerlingen die in 2005 bij Joris in de klas

zaten, hebben veelal banen gevonden, en zijn reeds gestart met het

doorbreken van de cirkel van armoede.  

  

  

"If we want to reach peace in this world, we should start educating our 

children"  
- Mahatma Ghandi -

APRIL 2018
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Het kleine houten schooltje, waar Joris ooit nog les gaf, wordt nog 

dagelijks als lesruimte gebruikt, maar om 900 leerlingen een plek te 

bieden, zijn meer lokalen nodig. Met behulp van Joris Foundation is 

de bouw begonnen voor een mooi, nieuw schoolgebouw. Eind 2018 zal 

dit gebouw feestelijk worden geopend, en zal het aandacht krijgen in 

de landelijke bladen, want Mommy Sue heeft allang bewezen dat haar 

methode van “Try, Try and Try again” vruchten afwerpt. 

  

  

www.jorismyanmar-foundation.nl 

De bouw verloopt voorspoedig, en de 

planning is dat het gebouw net voor het 

begin van de regentijd in Juni, “dicht” zal 

zijn. Eind deze maand zullen we het 

project gaan inspecteren en zullen er 

plannen gemaakt worden voor de 

afwerking en inrichting van het gebouw. 

Dankzij het feit dat onze Sue altijd ter 

plaatse is, weten we ook zeker, dat er 

geen geld verspild wordt, en dat elke 

cent goed besteed wordt. Om het project 

te laten slagen, hebben we uw steun hard 

nodig.   
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Trash Hero 
Behalve dat Mommy Sue zich inzet voor onderwijs en Healthcare, gaat 

haar zorg ook uit naar de vervuiling van de omgeving. Dankzij een 

samenwerking met Trash Hero, worden de kinderen op school bewust 

gemaakt van hoe de omgeving schoongehouden kan worden. Veel 

kinderen hebben zich als vrijwilliger aangemeld. 

Elke zondagochtend, de dag dat de school gesloten is, gaat een groep 

kinderen op stap om vooral plastic rommel op te ruimen. Het is niet 

alleen het opruimen, maar vooral de bewustwording van de lokale 

bevolking, wat van belang is. De kinderen die in vrolijke, gele T-shirts 

gekleed gaan, krijgen veel aandacht. 

  

"To leave the world better than 

you found it, sometimes you have 

to pick up other people's trash."  
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 De impact is nu nog klein, maar zal in de de nabije 

toekomst zijn vruchten af gaan werpen. Kinderen die 

zich bewust worden van het schoonhouden van hun 

leefomgeving, zullen dit ook weer doorgeven aan de 

volgende generaties. 

  



Hulp  
Zonder uw hulp zijn deze acties niet mogelijk. U bent het die ervoor

zorgt dat kinderen die minder bevoorrecht zijn, een kans krijgen. De

kinderen van Lintha/ Myanmar zijn u dankbaar!  

Louise de Colignylaan 50 

2082BP Santpoort Zuid 

+316 55 11 23 64 

Donaties: NL 56 ABNA 0531 370 984  

wenst u een vrolijk Pasen ! 
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