Ben jij de leerling die dit schooljaar naar Malawi gaat?
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan
lezen, schrijven en rekenen. Zo leer je om voor jezelf op te komen, vriendschappen
aan te gaan, relaties te ontwikkelen en zuinig te zijn op je lichaam. En natuurlijk: je
talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Daarom voeren we met
alle Going Global scholen actie voor goed onderwijs voor kinderen en jongeren.
Dit jaar is het Zwijsen College voor de vijfde keer een ‘Edukansschool’. Edukans is
een ontwikkelingsorganisatie die zich concentreert op onderwijs. Voor haar werk is
Edukans afhankelijk van giften en subsidies. Edukans wordt voor een groot deel
gesteund door acties van scholen. Going Global is één van die scholenacties.
Going Global verbindt de scholen in Nederland met scholen in ontwikkelingslanden.
Het project Going Global heeft drie bouwstenen: bewustwording, uitwisseling en
actie.
Bij Going Global staat ieder jaar een land centraal. Dit jaar gaat het Zwijsen College
actie voeren voor beter onderwijs in Malawi.
Dit schooljaar gaat één leerling op reis als verslaggever en ambassadeur van de
school. Onze leerling van het Zwijsen College zal met ongeveer veertig leerlingen
van andere Nederlandse middelbare scholen afreizen naar Malawi. Zij maken foto’s
en films en delen hun ervaringen met het thuisfront door middel van een blog.
Met Edukans Going Global kom je als school ook in actie voor het verbeteren van het
onderwijs in een ontwikkelingsland. De leerling die op reis gaat, heeft hier een
belangrijke rol in. Met indrukwekkende verhalen zet hij/zij de andere leerlingen in
beweging om in actie te komen voor Going Global. Elke deelnemende school bepaalt
samen met Edukans het streefbedrag van de actie.
Deze week hebben onze huidige ambassadrices, Lisa Ceelen en Roos van Lieshout
alle klassen verteld over hun eigen ervaring met Going Global. In februari 2018
hebben zij een bezoek gebracht aan Ghana met Edukans. Zij zoeken voor dit
schooljaar een opvolger/opvolgster, dus een nieuwe ambassadeur/ambassadrice.

Op dinsdag 9 oktober, om 16.30 uur in de collegezaal, volgt er een
informatiebijeenkomst voor belangstellende leerlingen. Hierbij zijn onder andere Lisa
Ceelen en Roos van Lieshout aanwezig. Ouders/verzorgers zijn ook van harte
welkom.
Tijdens de informatiebijeenkomst kom je te weten wanneer de reis is, wat je kunt
verwachten, wat de ervaringen zijn van Lisa en Roos, hoe het sollicitatieproces
verloopt en nog veel meer.
Dus heb je interesse, kom dan zeker naar de bijeenkomst en laat je inspireren door
de mooie verhalen van Lisa en Roos. En wie weet ga jij naar Malawi!

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the
world’ – Nelson Mandela

