
JAARVERSLAG 2020  
 
 
2020 was een bijzonder jaar en dat was het. Door Corona zag de wereld er ineens 
heel anders uit. Wij hebben hierop geschakeld door in plaats van ons te richten op 
de toeristisch sector, te starten met een opleiding gericht op duurzaamheid. 
Duurzaamheid om praktische oplossingen te vinden in het dagelijks leven, in de 
community, als in werk.  
 
De school is in oktober begonnen in Paje, een dorp aan de oostkust van Zanzibar. 
Waar feitelijk geen andere opleidingsmogelijkheden voor jongeren zijn, de 
levensstandaard laag, en de werkloosheid hoog is.  
 

• We zijn begonnen met een eerste groep van 17 jongeren, voor de opleiding 
was meer belangstelling dan we aan plaatsen konden geven. 

• De leerlingen betalen voor de opleiding een kleine vergoeding, of als ze niet 
kunnen betalen in geld, in activiteiten. 

• De leraren zijn van Zanzibar, een van hen komt uit Paje en heeft de 
dagelijkse leiding. 

• Het programma bestaat uit 2 delen van elk 3 maanden: 
1. De basis met vakken als Engels, computerskills, agriculture en 

entrepeneurship. Elke week heeft een dag praktijk, door bijvoorbeeld 
clean ups, of met een kunstenaar met afval te werken. Engels en 
computerlessen zijn nodig om de basis te kunnen leggen voor het 
vervolgprogramma. In het vak entrepeneurship leren we hoe een 
sustainable business op te zetten en te runnen. Hiervoor dragen de 
leerlingen zelf ook ideeen aan die stap voor stap worden uitgewerkt in 
een plan. De kansrijke plannen voor sustainable start ups gaan we 
ondersteunen met begeleiding en krediet.  

2. In de 2e periode, die start in 2021, is de focus gericht op duurzaamheid.  
• Voor het duurzaamheidsblok, is een eigen lesprogramma ontwikkeld. 

Onderdelen zijn algemene kennis ten aanzien van de 
duurzaamheidsproblematiek, kennis van de oorzaken en problemen op 
Zanzibar, en kennis van de wegen naar praktische 
oplossingsmogelijkheden.  

• Het draagvlak voor de opleiding in de community is groot, dat zien we 
bijvoorbeeld aan de aanmeldingen en de samenwerking met de leider van 
het dorp op gebied van clean ups en voorlichting.  

 
In 2021 vervolgen we het programma, versterken we de basis, in kwaliteit van 
onderwijs en samenwerking met de community en andere organisaties op Zanzibar 
die ook de focus hebben op duurzaam leren en werken.  
 

 
 

 
 


