
Beste sympathisanten van Mondibel en de Prince Albert Skills School, 
 
Nu de zomervakantie voorbij is, leek het ons het geschikte moment om jullie nog eens op de 
hoogte te brengen van de vorderingen binnen de school. Aangezien binnen de jongensschool 
alles min of meer op rolletjes loopt, hebben wij het voorbije jaar tijd gehad om ons te 
focussen op een Skills school voor meisjes. Het is dan ook met veel trots dat we jullie kunnen 
meedelen dat de Prince Albert Skills School sinds dit jaar een meisjesafdeling heeft.  
 

De meisjes krijgen les van Mariette Colleen, al jaren de trouwe rechterhand van Helene. En 
nu ook Kenneth zijn studies in Johannesburg heeft afgerond, kunnen wij rekenen op een 
team van 4 leerkrachten die zowel de jongens als de meisjes zullen begeleiden op hun 
opleidingstraject binnen de school. Net zoals we dit bij de jongens deden, interviewden we 
ook de meisjes om te kijken waar hun talenten & interesses liggen. 
 

De behoeftes van de meisjes zijn zeer gelijklopend. Ze geven allemaal aan geïnteresseerd te 
zijn in kleding, ontwerp, naaiwerk, haartooi, koken, nagels,... Dit lijken voor ons in eerste 
instantie zeer stereotype keuzes die waarschijnlijk te verklaren zijn door het gebrek aan 
carrièrebegeleiding. De meisjes zien niets anders in hun omgeving dus ze hebben geen idee 
van de mogelijkheden die ze hebben. Hierin proberen wij hen wel te laten groeien door ze te 
laten proeven van minder voor de hand liggende sectoren. Zo kregen we onlangs 
bijvoorbeeld bezoek van het lokale brandweerteam. De jongens en de meisjes kregen les 
over de gevaren van vuur waarna ze een pak en een helm aankregen om zelf aan het werk te 
gaan! Dit was een fantastische en leerrijke ervaring voor iedereen.  
 

Naast de echt educatieve lessen is het voor ons momenteel van groter belang om een 
vertrouwensband te scheppen met de meisjes. Wij proberen de piramide van Maslow te 
volgen en elke leerling te voldoen in zijn/haar basisbehoeften. Dit vergt momenteel nog het 
meeste werk maar in de jongensschool hebben we op dit vlak in 3 jaar tijd al zeer grote 
stappen in gezet. 
Onze studenten hebben bepaalde psychologische basisfasen gemist en daar moet eerst aan 
gewerkt worden. Daarna kunnen we aan het ecucatieve luik beginnen. 
 

Ook doen we af en toe een uitstap met de jongeren. Om deze te bekostigen zorgen we 

tijdens de tuinbouwlessen voor verse groenten die we dan verkopen in het dorp. We 

verkochten ook al zelfgemaakte hamburgers en worstenbroodjes. Door projectmatig en 

praktisch aan het werk te gaan, vermijden we saaie theorielessen over economie, 

kooktechnieken, hygiënereglementering,… De jongeren amuseren zich terwijl ze allerlei 

zaken bijleren.  

Het mooiste project waar we met de hele school aan werken is ongetwijfeld het onderhoud 

van het ‘parkie’. Het parkje in Prince Albert lag er zeer verloederd bij. Wij hebben met de 

school voorgesteld om het park op te kuisen en verder te onderhouden. Er gaat nu wekelijks 

een team van onze leerlingen enkele uurtjes aan het werk in het park. Op deze manier 

verbeteren we ook de reputatie van de school en haar leerlingen. En zo ligt het parkje er 

weer prima bij! 

 



 

 

Nu de fundamenten van de Skills School er zijn, hebben we ons er op toegelegd om onze 

leerkrachten verder te professionaliseren. Tweewekelijks vergaderen we online en bespreken 

we enkele punten waarbij ons team problemen ondervindt. We maken bijvoorbeeld samen 

weekplanningen, lesvoorbereidingen, projectbundels, evaluatiemateriaal,… Op deze manier 

proberen we het niveau van ons onderwijs nog meer op te krikken. Al het lesmateriaal dat 

wordt aangemaakt delen we in een gezamenlijke cloud die iedereen kan bewerken. Dit 

vergemakkelijkt de samenwerking.  

Ondertussen zitten wij hier uiteraard ook niet stil. Om de dagdagelijkse werking te blijven 

garanderen, worden er nog steeds ieder jaar enkele evenementen georganiseerd. Wij danken 

jullie nogmaals enorm voor al de steun die we de voorbije jaren al ontvangen hebben! Onze 

heerlijke wijnen en cava zijn nog steeds verkrijgbaar en wij verwelkomen jullie met veel 

plezier op onze volgende evenementen! 

Door een gift op ons rekeningnummer BE24 7795 9420 3038 (VZW Mondibel) steunt u 
rechtstreeks ons project. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van €40 op 
jaarbasis. 

 

Op onze website mondibel.org vindt u alle info over ons project. 

Wilt u uitgebreidere informatie over onze wijn en cava? Klik dan op onderstaande link. 

 https://mondibel.org/steunons/ 
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