Basisscholen doen mee aan Klasse!Actie voor microkredieten
Burgemeester Peter van der Velden was afgelopen vrijdag persoonlijk naar basisschool
De Spoorzoeker gekomen om de aftrap te geven voor de Klasse!Actie. Deze actie van
Stichting Day for Change is geadopteerd door Zonta de Baronie Breda die inmiddels een
groot aantal basisscholen enthousiast heeft gekregen om mee te doen. De leerlingen
kunnen met hun groepen een microkrediet van € 20,= ontvangen van Day for Change.
Daarmee zetten zij eigen bedrijfjes op waarmee ze weer geld kunnen verdienen. Met de
opbrengst hiervan steunen zij op hun beurt weer microkredietprojecten in
ontwikkelingslanden. Openbare basisschool De Toermalijn in Bavel en de
Laurentiusschool in Ginneken hebben al aangesloten bij deze ook voor de leerlingen
leerzame actie.
Door Henny van den Broek, Weekblad Nieuw Ginneken, 18 maart 2009
Klasse!Actie is een initiatief van acteur en presentator Marc Klein Essink, die medeoprichter
is van de Stichting Day for Change. Tijdens een bijeenkomst op 20 oktober 2008 in Hotel
Mastbosch in Breda inspireerde hij talrijke aanwezigen met zijn presentatie. Het idee
hierachter werd vervolgens geadopteerd door Zonta de Baronie van Breda. Deze
internationale serviceclub, die in Breda sterk is vertegenwoordigd, onderstreept hiermee één
van haar doelstellingen om te helpen met de financiering van projecten met een humanitair,
sociaal en cultureel doel. Stichting Day for Change is een actieorganisatie ter ondersteuning
van microkrediet in derdewereldlanden.
Zonta heeft inmiddels een aantal basisscholen bereid gevonden om deel te nemen aan de
Klasse!Actie waarbij scholieren door zelfwerkzaamheid geld kunnen inzamelen. Op
basisschool De Spoorzoeker werd de aftrap gegeven en burgemeester van der Velden had
hiervoor gezelschap gekregen van een jeugdige stand-in van prinses Maxima, die als
voorvechtster van minikredietprojecten regelmatig van zich doet spreken. De burgemeester
juicht de actie via de scholen van harte toe en vindt dat de kinderen zich van hun beste kant
laten zien. Hij hoopt dat er veel bedrijfjes worden opgestart die veel geld in het laatje zullen
brengen.
Eigen bedrijfjes
Bij de Spoorzoeker zijn inmiddels al enkele bedrijfjes door de leerlingen opgericht en zij
mochten van de burgemeester een cheque ontvangen van 20 euro als startkapitaal voor hun
onderneming. Hoe creatief de kinderen hierin kunnen zijn bleek vrijdag bij de presentatie. Zij
hadden een persconferentie belegd en vertelden als kleine directeuren over hun bedrijfskeuze.
Zo was er al een restaurantje ontstaan met de naam “Oma’s hapjes” en een andere groep gaat
als “De Spoorbakkertjes” brood en koekjes bakken die zij vervolgens weer met enige winst
willen verkopen. Er zijn ook al ideeën om een “Autowasstraat” op te zetten een
“Schoenpoetscentrale” of andere slimme en originele bedrijven op te richten.
In Bavel heeft OBS De Toermalijn inmiddels ook de eerste stappen gezet om deel te
nemen aan de Klasse!Aktie. Zonta heeft er al enkele gastcolleges gegeven en de
leerlingen van de groepen 8 zijn volop met de brainstormfase bezig. Coördinator Martin
Bos ziet er vele voordelen in, waarbij niet alleen goede doelen worden ondersteund,
maar het ook een zeer leerzame periode voor de kinderen kan betekenen. “Allerlei
vaardigheden en ontwikkelingen komt bij de jeugd aan bod” vertelt hij. “Zij moeten
onderling gaan samenwerken, creativiteit aan de dag leggen, maar ook wereldoriëntatie,
rekenkundige problemen, aardrijkskunde en geschiedenis spelen hierbij een rol”
vervolgt hij. De actie duurt van 10 maart tot 25 april 2009 en de initiatiefnemers hopen
zeker nog een aantal scholen bij het idealistische en leerzame project te betrekken.

