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Het ging goed, misschien te goed. Dit is het gevoel dat op dit moment overheerst. 

Afgelopen maanden konden we heel wat mooie dingen realiseren, we kregen heel 

wat hulp en ook de sfeer zat er goed in.  

Begin februari arriveerde er naar goede gewoonte een Belgische groep studenten in 

Prince Albert. Met 10 waren ze dit jaar: 8 meisjes en 2 jongens. Wij hadden het geluk 

dat de 2 jongens, Nolle en Iben, hun 3 maanden stage in de Skills School kwamen 

doen. Gemotiveerde (bijna-) leerkrachten hout en techniek.  

Omdat we wisten dat er hulp op komst was, deden we heel wat voorbereidend werk 

om deze hulp optimaal te kunnen benutten. Mondibel, een VZW die ons ondersteunt, 

zorgde voor het nodige budget om nieuwe materialen voor de school te kopen en om 

enkele noodzakelijke wijzigingen aan het schoolgebouw door te voeren. Wij zochten 

uit waar we deze materialen konden kopen en maakten de nodige bouwplannen. 

Iben en Nolle kregen niet veel tijd om zich aan te passen; in hun eerste weekend in 

Zuid-Afrika reden we al meteen naar George om technische materialen aan te kopen 

en niet veel later gingen we in de school aan de slag.  

Mensen die voor een tijdje niet in de school waren geweest, konden hun ogen niet 

geloven! Op korte tijd werd er meer verwezenlijkt dan we ooit konden dromen. We 

bouwden een douche en plaatsten een omheining rond de school. Nolle en Iben 

maakten een kast voor de technische materialen en deden enkele andere praktische 

aanpassingen in de school. Er werden plantjes en mest gehaald voor een moestuin. 

Ook kregen de jongens werkpakken en werd er een wasmachine geïnstalleerd zodat 

niemand nog met vuile kleren hoeft rond te lopen. Eindelijk was de school klaar om 

een echte ‘Skills School’ te worden. 

Een nieuw lessenrooster uitwerken was dan ook de volgende stap. Omdat er 

voorheen les werd gegeven aan te grote groepen, splitsten we de klas op, zodat nu 

alle activiteiten met maximum 4 leerlingen kunnen doorgaan. Hierdoor kunnen de 

leerlingen veel geconcentreerder werken. Zo gaan er nu dagelijks leerlingen naar 

een externe klas, hier kunnen ze alsnog hun diploma halen. Een ander groepje krijgt 

binnen een algemene les van Rodine en buiten gaat er een technische les door. Een 

doorschuifsysteem zorgt er voor dat elke leerling overal aan bod komt en dat 

iedereen les krijgt op zijn eigen niveau. 

Nolle en Iben zorgden voor de eerste echte technische lessen in de Skills School. 

Het doel was om enkele werkstukjes te maken om op het plaatselijke marktje te 

verkopen. Hun eerste projectje was het maken van een snijplank, dit ging heel goed. 

Het nieuwe systeem werkte, de leerlingen genoten van de technische lessen en ook 

Rodine voelde en zag dat het goed ging in de school. Tot vrijdag de 13e zijn naam 

alle eer aan deed. Het nietsontziende Coronavirus dwong de Hogeschool van de 

studenten er toe om alle internationale stagiairs met onmiddellijke ingang terug te 

roepen. Van de hemel naar de hel in wel heel korte tijd. Niet veel later voerde ook 

Zuid-Afrika strenge maatregelen in zoals het sluiten van de scholen en een verbod 

op reizen.  



In eerste instantie besloten wij - Sien en Roel - om nog te blijven, maar toen er een 

totale lock down werd aangekondigd, zagen we ons genoodzaakt om ook vroegtijdig 

huiswaarts te keren.  

We zorgen er voor dat onze leerlingen eten blijven krijgen en we hopen uit het 

diepste van ons hart dat iedereen gezond blijft!  

Er is ook in Zuid-Afrika nog lang geen duidelijkheid hoelang deze situatie nog zal 

duren, maar we hopen dat we ons fantastische project zo snel mogelijk kunnen 

verder zetten. Het zal in deze moeilijke tijden ook financieel heel moeilijk worden om 

deze crisis door te raken, daarom willen wij iedereen nogmaals bedanken voor de 

massale steun waarop wij altijd kunnen rekenen. Bijzondere dank aan VZW 

Mondibel. 

 

Blijf gezond en blijf ons steunen! 

 

Wordt vervolgd …  

 

Samen proberen we iedereen een betere toekomst te geven. 

Bedankt voor uw steun, 

De Prince Albert Skills School 

Onze heerlijke wijnen zijn ook in deze periode beschikbaar. Na bestelling 

brengen wij hem tot bij uw kot! 

 

 

 

 

 

 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=kNoGd-

fytGE&fbclid=IwAR2oROeazyhkhXfkoVDCLvqu3WTDop_WJQO-

BARC3udSy_YJLkAk98UBM24  

 

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

BE27 0689 0875 8873 
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