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Het thema van deze eerste nieuwsbrief is ‘een kijkje in de Prince Albert Skills 

School’. Op deze manier willen we u laten zien welk project u steunt. We probeerden 

een bijhorend filmpje te maken waarin we de dagelijkse activiteiten van de school in 

beeld brengen. Dit kan u bekijken door op de onderstaande link te klikken.  

Als eerste willen we jullie bedanken om zo massaal wijn aan te kopen. De school 

verloor de laatste maanden enkele cruciale sponsors waardoor een financiële injectie 

noodzakelijk was. Door de verkoop van de wijn geraken we tot februari uit de kosten. 

De opbrengst zal in eerste instantie gebruikt worden om eten te kopen voor de 

jongens en het salaris van onze leerkracht Rodine te betalen. Wijn kan nog altijd 

worden aangekocht op bestelling. 

Het schooljaar in Zuid-Afrika start in januari en eindigt eind november. De afgelopen 

maand zijn wij, Sien en Roel, vooral bezig geweest met het observeren van de 

huidige gang van zaken. De school bestaat nu ongeveer 3 jaar. De eerste twee jaar 

was de school vooral een soort van opvang voor jongeren die niet meer in de 

gewone school terecht kunnen.  Dit schooljaar zijn we begonnen met dagplanningen 

en echte lessen. De lessen zijn op dit moment meer gebaseerd op dagelijkse kennis 

en iedereen krijgt het zelfde aanbod. We probeerden door individuele gesprekken 

met zowel de leerlingen als de leerkracht elke leerling zijn individueel niveau vast te 

stellen. Ook vroegen we naar hun interesses en thuissituatie. Aan de hand van de 

verworven informatie proberen we leerlingenfiches en handelingsplannen te maken. 

De leerlingenfiches moeten er voor zorgen dat we als school de thuissituatie en 

achtergrond van elke leerling kennen. In de toekomst moet hier ook hun medische 

achtergrond bijkomen. De handelingsplannen zijn bedoeld om voor elke leerling een 

individueel traject uit te werken. Zo kunnen ze in de toekomst werken en leren op hun 

eigen niveau en tempo. Al deze informatie moet toekomstige vrijwilligers en stagairs 

hun integratie in de school makkelijker maken. Volgende week, aan het einde van 

het schooljaar, zullen alle leerlingen een rapport krijgen. Op hun rapport zullen ze 

een evaluatie van dit schooljaar krijgen en hierop zullen ook hun werkpunten voor 

volgend schooljaar staan. Vanaf volgend schooljaar is het de bedoeling dat ze om de 

3 maanden een rapport krijgen.  

Omdat we vanaf volgend jaar meer een echte ‘Skills School’ willen worden 

probeerden we een lijst te maken met alle noodzakelijke duurzame materialen die 

hiervoor nodig zijn. We zijn volop bezig met het zoeken van sponsors die deze 

materialen willen betalen. Zo kunnen de leerlingen onderwijs krijgen met het juiste en 

nodige materiaal.  

Ons schoolgebouw/garagebox werd twee maanden geleden door de leerlingen 

helemaal opgelapt en geschilderd. Toch zijn we op zoek naar oplossingen voor onze 

te kleine locatie. Als we als school willen groeien en ontwikkelen zullen we in de 

nabije toekomst een nieuw schoolgebouw moeten bouwen. De afgelopen 3 

schooljaren konden we een beroep doen op een lokaal met verschillende 

voorzieningen zoals een beamer en geluidsinstallatie. Door de verhuis van de 

eigenares en directrice Hélène Smit raken we dit lokaal jammer genoeg kwijt. In 

afwachting van ons nieuw schoolgebouw proberen we enkele tijdelijke oplossingen te 
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zoeken. Zo zouden we twee keer per week terecht kunnen in het plaatselijke POP-

Center (Path Out of Poverty) waar we gebruik kunnen maken van enkele lokalen en 

beamer. Ook willen we aan ons huidig schoolgebouw een afdak maken waar de 

leerlingen in stilte kunnen werken. 

Afsluiten van de nieuwsbrief doen we met goed nieuws. Onze oudste 6 leerlingen 

volgden deze maand een opleiding over de gevolgen en gevaren van alcohol 

gebruik. Dit was een intense week met lange dagen, maar aan het einde van de 

week slaagden ze alle 6 met glans op de toets en kregen ze een attest mee naar 

huis. Ook werd twee weken geleden de aanvraag voor onze ‘Skills School ECO-

carwash’ goed gekeurd. Door een ECO-carwash te beginnen willen we enerzijds als 

school de leerlingen leren omgaan met water, auto’s op een goede en ecologische 

manier wassen en leren ondernemen. Anderzijds willen we op deze manier ook wat 

geld proberen binnen te halen. In de toekomst is het de bedoeling om meerdere van 

deze projecten met de school te ondernemen. 

Samen proberen we iedereen een betere toekomst te geven. 

Bedankt voor uw steun, 

De Prince Albert Skills School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link video: https://youtu.be/dn3IiuKwwqk 

 

U kan ons ook steunen door een bedrag te storten op de rekening van de school:  

BE27 0689 0875 8873 
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