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De Baraa Lagere School
Over ons
De Baraa Lagere School is een staatsschool in de 
Moshono wijk van Arusha. Ondertussen heeft de 
school bijna 2000 leerlingen tussen 5 en 17 jaar oud, 
waaronder ook een aantal met speciale noden.
Baraa heeft bovendien het hoogste aantal kwetsbare 
kinderen van de hele regio. Veel van onze leerlingen 
hebben een zeer arme achtergrond en leven in moei-
lijke omstandigheden. Help ons om de armoedecirkel 
te doorbreken door hen te steunen.

Contacteer ons
E baraaprojectcoordinator@gmail.com
E baraasponsorship@gmail.com
W www.baraaprimaryschool.com

Geef een kind te eten! Met 
honger kan je niet leren!
Het kost slechts 50 € om één kind elke schooldag 
een voedzame warme lunch te geven.

iThemba vzw
iThemba is een Belgische vzw die sinds 
2009 de Baraa Lagere School en haar 
gemeenschap ondersteunt en helpt.

Kleine Meylstraat 16
2550 Kontich, Belgium
www.iThemba.be

De Baraa Lagere School
Bezoekersbrochure

VERANDER
EEN LEVEN
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Donaties
100% van al uw schenkingen gaan rechtstreeks naar 
Baraa. Financiële schenkers krijgen een ontvangst-
bewijs voor het gedoneerde bedrag en foto’s 
worden toegestuurd om te laten zien hoe en 
waar hun fondsen werden besteed. 

Voor niet-monetaire giften kan u de projectcoördinator 
contacteren via baraaprojectcoordinator@gmail.com 
om de suggesties te vernemen van onze verlanglijst d
ie regelmatig aangepast wordt.

Bescherm de 
kinderen van Baraa
We hebben fysieke stra� en verbannen en hervormden 
Baraa tot een No Hit-zone. Daarmee helpen we de 
ouders, de leerkrachten en de gemeenschap van Baraa 
om een positieve, veilige en zorgzame omgeving te 
creëren waarin hun kinderen zich kunnen uitleven,
leren en opgroeien.

www.baraaprimaryschool.com

Sponsor een Kind  
Steun een Student
Uw steun zorgt ervoor dat uw sponsor-kind naar 
school kan (blijven) gaan en dat ze kans hebben op 
een beter leven. Een kind sponsoren kost 250 € per 
jaar. Elk kwartaal krijgt u een schoolverslag én een 
brief van de door u gesponsorde leerling (per mail). 
Uw sponsor-kind krijgt het volgende:
• Remediëringsklassen
• Warme lunch op school
• Schoolmateriaal (oefenboeken, pennen, potloden, 

liniaal, enz.)
• Schooluniform (1 paar schoenen, 1 trui, 1 rok of 

korte broek, 2 jassen, 2 paar sokken en 1 broek)
• Jaarlijkse schoolreis
• Dringende medische kosten (indien het kind 

medische zorgen op school nodig heeft)
• 24/24 uur bewaking op school


