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Oktober j.l. was het 2 jaar geleden, dat we met de Joris Foundation gestart 

zijn. En wat een succes hadden we meteen. Iedereen deed mee! Joris maakte 

emoties los en er kwamen lieve reacties en gulle donaties binnen. Dit 

enthousiasme zorgde ervoor dat we zeker niet konden stoppen met het goede 

werk. We hebben dan ook niet stil gezeten, en hebben vele wondertjes kunnen 

verrichten.  

Bovendien waren de kinderen in Myanmar zo blij met onze steun, dat we zelfs 

een brief van onze Mommy Sue kregen, waarin ze meldde, dat ze niet meer 

zonder ons kon.  

Dankzij uw steun en onze inzet is er zoveel tot stand gekomen.  

Februari 2018

Mommy Sue 



Waar heeft JF aan bijgedragen?  
• De bouw van een nieuw lokaal achter de bestaande school, waar 

meestal wiskundeles wordt gegeven aan de bright students. Een fris 

lokaal, met mooie muurschilderingen. 

• JF sponsort een 80-tal leerlingen. Zowel op de lagere school, als op 

de middelbare school. 

 • JF kocht fietsen voor de kinderen, die te ver bij de school vandaan 

wonen. Zij moesten soms uren lopen om op school te komen. 

  • JF betaalde voor operaties van kinderen met Rachitis, een nog 

steeds veel voorkomende ziekte bij deze vaak ondervoede kinderen. 

  • JF betaalt voor het opleiden van leerkrachten, want ondanks dat er 

vele vrijwilligers zijn die tijdelijk voor de klas staan, zijn er vooral 

leerkrachten nodig, die ook de lokale taal spreken. 

 • JF heeft een aantal kinderen uit de klas van Joris geholpen met het 

opzetten van business, zodat ze zelfstandig geld kunnen verdienen. 

 • JF heeft bijgedragen aan de wekelijkse maaltijd voor de allerarmste 

kinderen. Deze kinderen hebben echt honger, en krijgen absoluut te 

weinig goede voeding naar binnen. Zij hebben vaak 

een groeiachterstand. 

 • JF heeft gezorgd voor 100 zonnepanelen voor families die geen 

stroom hebben. Aangezien het al vroeg donker is, leven deze mensen 

de helft van de dag in het donker. Deze investering maakt een groot 

verschil voor hen, en hun kinderen kunnen nu ook thuis huiswerk 

maken. 

 • JF heeft deze winter ook dekens gekocht voor de kinderen die in 

hutjes leven. Ook Myanmar kent nachten van rond de 6/7 graden. 

Families leven allemaal in hutjes, zonder ramen, waar de 

binnentemperatuur hetzelfde is als de buitentemperatuur. 

 • JF heeft bijgedragen aan wat kleinere investeringen, zoals de 

aanschaf van brilletjes voor de slechtzienden, klamboes in de 

regentijd, en bovenal schoolboeken.   



Onrust 
De onrustige situatie in Myanmar baart ook ons zorgen. Ondanks dat

de partij van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi de laatste

verkiezingen gewonnen heeft, heeft het leger nog steeds te veel

macht. Dat leger maakt misbruik van de onwetende en angstige

bevolking. Wij zijn ervan overtuigd dat we juist daarom door moeten

gaan met onze missie. Hoe meer kinderen de Engelse taal leren, hoe

groter hun kans op vervolgonderwijs. Zij zullen dan een eigen

mening kunnen vormen, zodat ze zich niet alles laten aanpraten. 

De vredelievende mensen in het dorpje Lintha, waar wij ons best

voor doen, hebben niks te maken met de onlusten. Zij willen niets

liever dan in vrede leven, of je nu een moslim bent, of een boeddhist.

Dankzij de vele succesverhalen van de school van Mommy Sue, zijn

de mensen in Lintha en omgeving ervan doordrongen dat onderwijs

de sleutel tot vooruitgang is.  

Nieuwe School  
In de tijd dat Joris als vrijwilliger voor de klas stond, was er een 20-

tal leerlingen, dat naar de school kwam. Inmiddels is dit aantal

leerlingen uitgegroeid tot 600 leerlingen, en er zijn ook maanden,

dat het aantal 900 leerlingen is. Zoveel leerlingen passen niet meer

in de huidige school. Er zijn nieuwe lokalen nodig.  

Dankzij het (gratis) ontwerp van een lokale architect, en de

inspanning van Mommy Sue, is er nu een vergunning om een nieuwe

school te bouwen. Met het laatste geld, dat we nog in kas hadden,

konden we bijdragen aan de start van de bouw, maar er is meer geld

nodig om deze school te realiseren.  

Wij zullen u in de komende maanden op de hoogte gaan houden van

deze ontwikkelingen, en u hopelijk ook vermaken met wat verhalen

over de leerlingen, die bij Joris in de klas zaten. Zij hebben

inmiddels banen, en sommigen zijn al getrouwd en hebben

kinderen. Zij zijn voorbeeld van het feit dat de cirkel van armoede

doorbroken kan worden, d.m.v. onderwijs.  

Omdat we het fijn vinden, dat zovelen met 

ons meeleven, zijn we plannen aan het 

maken voor een jaarlijks terugkerend 

evenement. Daarover zullen we u ook in de 

komende tijd meer vertellen.

Toekomstplannen voor 
leden van JF 



www.facebook.com/jorisfoundation/ 

Joris is nog lang niet vergeten. Niet bij ons in 

Nederland, maar ook niet aan de andere kant van de 

wereld. Zoals ze in Myanmar over hem zeggen: “Hij 

was misschien niet de beste leerkracht die we hebben 

gehad, maar hij was wel de allerleukste leerkracht 

voor de kinderen.” 

Op het laatste berichtje van JF op Facebook, 

reageerden kinderen, die ooit bij Joris in de klas zaten.

De foto’s van Joris deelden zij weer met hun vrienden. 

Wij zouden het op prijs stellen als u onze pagina Joris 

Foundation op Facebook wilt liken. Hier zullen wij 

vaker berichtjes op plaatsen, en u zo op de hoogte 

houden van de laatste nieuwtjes.

Facebook

Joris op de Olifant 
In Myanmar maakte Joris ook kennis met de olifant. Het dier dat

kracht, wijsheid en geluk symboliseert, maakte een diepe indruk op

hem. Beeldend kunstenaar Noor Brandt (www.noorbrandt.nl) heeft

geheel belangeloos een prachtig beeld gemaakt van Joris op een

olifant. Zittend op de nek van de olifant belichaamt hij een gevoel

van vrijheid. 

Bij een donatie van EUR 500,- (meer mag natuurlijk ook) op: NL 56

ABNA 051370984 o.v.v. Joris op de Olifant, krijgt u van Joris

Foundation het beeld (afmeting: 18 cm hoogte x 23 cm lang x 11 cm

breed) inclusief sokkel, toegestuurd. Het beeld is gegoten in Neolith

(gemalen marmer met kunsthars). De opbrengst van het beeld zal

voor 100% ten goede komen aan de kinderen in Myanmar. Voor u

een mooi beeld, en in Myanmar vele blije kinderen, die dankzij u een

betere toekomst tegemoet gaan. Meer informatie vindt u

op: www.jorismyanmar-foundation.nl 

“Hij was misschien niet de beste 

leerkracht die we hebben gehad, 

maar hij was wel de allerleukste 

leerkracht voor de kinderen.” 



Hulp  
Zoals u heeft kunnen lezen, worden veel kinderen enorm geholpen,

dankzij uw financiële bijdrage. Alle donaties komen voor 100% op de

plek waar het hard nodig is. Samen met u werken we aan de betere

toekomst voor vele kinderen. De school waar we nu aan mee

betalen, zal een voorbeeldschool zijn voor andere regio’s. De

opening die eind van het jaar zal plaatsvinden, zal nationale

aandacht krijgen. We gaan u op de hoogte houden. Heel veel dank

voor al uw support! 

Louise de Colignylaan 50 

2082BP Santpoort Zuid 

+316 55 11 23 64 

Donaties: NL 56 ABNA 0531 370 984  


