
Canon Apollo School 

 
Bij ons bezoek aan de Canon Apollo school worden we hartelijk ontvangen 

door Thomas de hoofdonderwijzer van deze lagere school. 

Thomas is een enthousiaste man die ons vol trots rondleidt door de 
klaslokalen van de school. De school heeft zes klaslokalen en een extra 

lokaal voor gehandicapte kinderen. In dat lokaal zien we ook aangepaste 
leermiddelen. De klaslokalen zijn aangekleed met posters waar informatie 

op staat getekend wat in de lessen wordt gebruikt. In de lagere klassen 
zien we ook andere dingen zoals voorwerpen uit karton geknipt waarop 

geschreven is hoe het voorwerp genoemd wordt en mooi geverfde stokjes 
om mee te leren tellen. Thomas laat ons zien welke schoolbanken met 

hulp van Kwataniza aangeschaft zijn. Daarna laat hij ons de pitlatrines  en 
de waterplekken waar kinderen hun handen kunnen wassen, ook door 

Kwataniza mogelijk gemaakt. 
 

  
 

  
 



  
 

Dan komen we aan het huis waar gehandicapte kinderen wonen in het 
schoolseizoen. Veel kinderen kunnen door hun handicap niet iedere dag 

van huis naar school en terug lopen. Zij wonen dan bij de school. We zien 

de slaapzalen en de gezamenlijke huiskamer voor de kinderen. Er zijn drie 
mensen die ervoor zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Iemand die 

overdag oppast en de kinderen helpt, een kok en een bewaker die ’s 
nachts het huis bewaakt. Kwataniza heeft een omheining rond het huis 

mogelijk gemaakt waardoor er geen vee en ongewenste gasten over het 
erf lopen waardoor gehandicapte kinderen zich onveilig voelen. Door 

Kwataniza zijn er ook speeltoestellen bij de school gekomen zoals een wip, 
glijbaan en schommels. 

 

  
 



  
 

Het is nu vakantie waardoor er geen kinderen aanwezig zijn. Voor het 
nieuwe schooljaar verwacht Thomas 35 gehandicapte kinderen. Hij hoopt 

dat de ouders in gehandicapte kinderen willen investeren want het huis 

kost naast het schoolgeld 120.000 Ush per semester wat voor veel ouders 
een flink bedrag is. Ouders investeren liever in gezonde kinderen en het 

verblijf voor een gehandicapt kind is voor de meeste ouders een dure 
aangelegenheid. 

Afgelopen jaar is er een sponsor van een aantal kinderen weggevallen. 
Daardoor heeft de hoofdonderwijzer het personeel 4 maanden geen salaris 

kunnen betalen. 
Verder valt op dat er veel onderhoud gepleegd moet worden. Ruiten die 

kapot zijn wat gevaarlijke situaties voor kinderen geeft. Een schommel die 
kapot is en de glijbaan die bijgewerkt moet worden. Hier en daar een 

muurtje wat bijgewerkt moet worden. De onderwijzer geeft aan dat de 
ouders hiervoor moeten betalen omdat de school geen geld heeft. Ouders 

stellen vaak andere prioriteiten. Daarom vragen we Thomas om een 
projectvoorstel te maken voor de onderhoudswerkzaamheden die op korte 

termijn verricht moeten worden.                                         18 januari 2014. 

 

  


