
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

In maart, april en mei zamelt de Mariaschool als 5de WSKO school op rij geld in voor 

de Girls Empowerment Foundation (GEF). Alle 17 Westlandse katholieke 

basisscholen (WSKO) zullen dit schooljaar geld gaan inzamelen. Graag vertellen we 

u iets meer over dit goede doel en waarom we dit hebben gekozen. En natuurlijk 

leggen we u uit hoe u ons kunt helpen met onze actie! 

Girls Empowerment Foundation 

De Girls Empowerment Foundation (GEF) is een Westlandse stichting die tot 
doel heeft beter onderwijs te verzorgen voor  weesmeisjes in Kenia. In 2006 is 
GEF opgericht en eind 2010 is er een weeshuis, Henny’s Childrens Home, 
gebouwd in Kwale (Zuid-Oost Kenia) waar momenteel 75 weesmeisjes 
onderdak hebben, eten, drinken en onderwijs krijgen. Onder deze meisjes 
bevinden zich 8 albino meisjes die op deze manier ook een kans krijgen om 
zich te ontwikkelen. De meisjes zijn in de leeftijd van 4 tot 19 jaar. 55 Meisjes 
volgen het basisonderwijs en de andere 20 meisjes zitten inmiddels op het 
voortgezet onderwijs of volgen een beroepsopleiding.  

In 2016 zal GEF een basisschool bouwen (voor max. 30 kinderen per klas) in 
de omgeving van het weeshuis om zo beter basisonderwijs te kunnen bieden 
aan de weesmeisjes, die over het algemeen met een achterstand in het 
weeshuis komen. Naast de bouw van de school, zal er een bibliotheek en een 
keuken worden gebouwd en een speelplein worden aangelegd. Voor meer 
informatie kunt u naar www.girlsempowermentfoundation.com. WSKO heeft dit 
goede doel gekozen, omdat het dichtbij de belevingswereld van kinderen ligt en 
een directe relatie heeft met onderwijs. Bovendien gaat het om een betrekkelijk 
kleine organisatie, waarbij vrijwel 100% van het opgehaalde geld gaat naar het 
goede doel en er geen geld “aan de strijkstok” blijft hangen.  

Onze leerlingen worden over het doel geïnformeerd door middel van een 
presentatie in de klas. Ook krijgen ze, als dank voor hun inzet, van de meisjes 

uit Kenia brieven en tekeningen. Er zal een regelmatige terugkoppeling van het 
goede doel naar de scholen zijn, zodat voor de leerlingen zichtbaar is wat er 
met het geld gebeurt of is gebeurd.  

Onze duurzame actie: Recycle de boel, voor het goede doel! 

Vanaf vandaag is er in de aula van de Mariaschool een recycle straat ingericht! 
Hier kunt u terecht met uw oude (frituur)vet, textiel en elektrische apparaten. 

http://www.girlsempowermentfoundation.com/


Een volle container levert de school geld op. Deze opbrengst is bestemd voor 
de Girls Empowerment Foundation. In maart en april doen we ons best om 
samen met de kinderen zoveel mogelijk in te zamelen. Helpt u ons mee? 

Met deze inzamelingsactie slaan we 2 vliegen in 1 klap: 

 We brengen onze leerlingen iets bij over duurzaamheid en stimuleren 
hun verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving. 
Verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van onze school.  

 We zetten ons met deze actie onbaatzuchtig in voor een ander. Ook dat 
willen we als Rooms Katholieke school onze kinderen graag meegeven. 

Wat kunt u precies inleveren? 

Vet 

Wel: Vloeibaar en vast frituurvet, alle overige plantaardige oliën en vetten, zoals olijfolie en de olie 
waarin fetakaas of zongedroogde tomaatjes worden bewaard, grote restjes olie en jus uit de pan. 
Graag in afgesloten verpakking. 

Niet: Minerale oliën , zoals motorolie  

Elektrische apparaten 

Wel: Elektrische apparaten met een snoer of batterij.  

Niet: Beeldschermen of  groot witgoed zoals wasmachines of koelkasten in de container. 

Textiel 

 
Wel: kleding, schoenen, huishoudtextiel, lakens, dekens, lappen, tassen, riemen, pluche/stoffen 
speelgoed, handdoeken en gordijnen. 

Niet: matrassen, kussens, knipselresten, vervuild of nat textiel 

 

Afsluiting actie 

Op vrijdag 20 mei sluiten wij onze inzameling voor de Girls Empowerment 
Foundation af met een Kringloop Festival! Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. Iedereen is dan van harte welkom. Binnenkort hoort u hier meer over.  

Vriendelijke groet, 

Team WSKO Mariaschool 

 



 

 

 

 
 


