Nieuwsbrief september
Online lessen
Op steeds meer scholen in Nepal wordt les via ZOOM meetings aangeboden. Daardoor
doen een aantal winkels erg goede zaken met de verkopen van mobieltjes en tablets.
Het lijkt een gouden uitkomst zolang er geen contact onderwijs mogelijk is. Maar is het
werkelijk een goed idee?
Denk bijvoorbeeld maar eens aan peuters en kleuters die nog geen potlood kunnen
vasthouden en via afstandsonderwijs schrijfonderwijs krijgen. Het is een enorme last
voor hun ouders. Maar ook de omstandigheden in Nepal maken het lastig. Regelmatig
valt elektriciteit uit of is er geen WIFI. Daardoor missen de kinderen heel regelmatig
uitleg en moeten ze middels zelfstudie de leerstof zich eigen maken. Mag je dat echt
van ze verwachten?

Beste lezer,

We kunnen ook niet vergeten dat Nepal een ontwikkelingsland is. Dit impliceert dat
veel gezinnen onder de armoedegrens leven. Deze gezinnen zijn niet in staat om de
noodzakelijke technologie aan te schaffen. Daardoor zie je op particuliere scholen de
situatie ontstaan dat maar de helft van de kinderen onderwijs volgen en zich kunnen
voorbereiden op de volgende klas. Ook steeds meer overheidsscholen gaan over op
afstandsonderwijs omdat de scholen nu al bijna twee jaar gesloten zijn. Hier is het
aantal leerlingen dat niet deelneemt aan afstandsonderwijs nog veel groter.
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Deze ongelijkheid leidt tot veel strijd tussen mensen die voorstander en tegenstander
zijn van deze vorm van onderwijs.
Behalve het wel of niet volgen van onderwijs is er ook nog een praktisch probleem dat
dagelijks om de hoek komt kijken. Kinderen van alle leeftijden beschikken de hele dag
over een mobieltje. Helaas wordt deze niet alleen voor schoolactiviteiten gebruikt,
maar ook voor het spelen van (agressieve) spelletjes en zijn Tik-Tok, Facebook, en
YouTube razend populair. Hele dagen staren leerlingen naar hun mobiel. Je kunt je
voorstellen dat dit hun studie en gezondheid niet ten goede komt.
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Een laatste bezwaar tegen afstandsonderwijs is dat het heel veel vraagt van leerkrachten: het is een nieuwe vorm van
lesvoorbereiding, lesgeven en nakijken van huiswerk. Gelukkig zijn er bijscholingen om dit te leren en om te leren omgaan
met de mogelijkheden die ZOOM aanbiedt.
Als je dit zo leest, lijkt het alsof ik een tegenstander ben van online lessen. Het tegendeel is waar. Ondanks dat ik inschat dat
de effectiviteit niet optimaal is, ben ik blij dat de kinderen niet de hele dag doelloos rondhangen. Het op tijd moeten volgen
van de lessen geeft een ritme en een dagelijkse routine. Door de beperkingen van afstandsonderwijs, leren de kinderen om
zelf actief te studeren, op tijd te beginnen, ze worden noodgedwongen zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun
leerresultaten en opeens wordt de techniek in tal van huishoudens gebracht op plaatsen waar we dit nog niet verwacht
hadden.
Nepal maakt ineens een grote stap voorwaarts.
Overigens zijn dit de enkele van de kwaliteiten die Nepali Children bij haar kinderen probeert te ontwikkelen: actief zijn, zelf
verantwoordelijkheid, discipline, regelmaat, punctualiteit, structuur.
Kortom, vanuit mijn onderwijskundige achtergrond, zijn er nogal wat kanttekeningen te plaatsen bij online lessen. Maar
laten we ons op de kinderen focussen die baat hebben bij de online lessen. Anders zou er nog een veel grotere groep zijn
die te kampen heeft met stilstand.
En zoals met alles: stilstand = achteruitgang.
Veel uit het eerdere contact onderwijs wordt anders vergeten en zou dan een zinloze tijd zijn.

Hieronder figuur 1 en 2

Nieuwkomers in Nepali Children Hostel
Khusi
Het dertien jarige meisje Khusi is alweer twee maanden bij
ons. De directe aanleiding om haar bij ons op te nemen is de
noodkreet van haar familie. Haar tante woont bij ons in het
dorp en vertelde dat haar zus, moeder van Kushi, in een lastige
situatie verkeerd. Dat bleek nog maar zwak uitgedrukt. Sinds
moeder is hertrouwd en naar Kathmandu is verhuisd met haar
dochter, is het leven van Kushi drastisch veranderd doordat
de familie van haar echtgenoot Kushi zien als een bastaard.
Bastaards worden niet geaccepteerd. Dat betekent dat ze te
maken heeft met mishandelingen, zowel geestelijk als fysiek.
De druk op zowel moeder als dochter is enorm groot.
Moeder kiest voor zekerheid (eten en een dak boven het
hoofd) en voor Kushi betekent dit dat ze uit huis moet.
Ze komt bij ons als een schuchter, onzeker meisje met een
gulle lach.
Het zal voor haar niet makkelijk zijn om bij ons te wennen
omdat ze al een jaar niet naar school is geweest, geen online
lessen heeft gevolgd en geleefd heeft in een situatie van
totale vrijheid zonder enige vorm van begeleiding. Wat we van
haar zien tot nu toe, is dat ze haar uiterste best doet om te
integreren en te assimileren. Een dikke knuf voor deze lieverd.

Bibek
Och och, wat een tranen. De zeven jarige Bibek huilt tranen met tuiten als hij merkt dat hij naar
Nepali Children Hostel gaat, maar dat daar geen plek is voor zijn jongere zusje. Helaas ontbreekt het
Nepali Children Hostel aan financiën om alle kinderen op te nemen die dringend hulp nodig hebben.
Wanneer we hem huiswerk geven of hem afleiden met spelletjes, lijkt zijn verdriet snel vergeten.
Bibek is een leergierige jongen die al heel lang niet naar school is geweest.
De onwennigheid in het hostel in combinatie dat hij niet gewend is te studeren, maakt hem passief.
Hij kan uren op een stoel zitten, voor zich uit starend, zonder enige vorm van activiteit. Dit was zijn
dagelijkse leven totdat hij bij ons kwam. Uren op bed liggen, zonder iets te spelen. Vaak had hij
honger en zwierf hij op straat.
De reden dat Bibek bij ons komt, is dat zijn alleenstaande moeder hele dagen van huis is om te werken.
Door haar lange werkdagen zijn Bibek en zijn zusje vaak alleen vanaf ‘s morgens 8 uur tot minimaal
18.00 uur. Moeder kookt voordat ze naar haar werk gaat en geeft hem 20 roepees zodat hij biscuitjes
kan kopen. Wanneer ze thuis komt, kookt ze opnieuw. Er is geen enkele vorm van begeleiding voor hem
en geen enkele vorm van regelmaat.
We hopen voor hem een veilige thuishaven te worden.

