
Beste donateurs,

Vanwege de coronaperikelen vergaderen we momenteel
online. In mei moesten we een extra online vergadering
beleggen om alle nieuwe aanvragen voor sponsoring te
kunnen bespreken en beoordelen. Dat waren er maar liefst
achttien. Helaas hebben we niet de financiële middelen om
ze alle achttien te kunnen laten studeren. Zoals u wellicht
weet, heeft het Badeloch Fonds een lichte voorkeur om
vrouwelijke kandidaten te sponsoren omdat meisjes in veel
landen nog steeds minder kansen hebben dan jongens,
zeker als het gaat om de kans een goede opleiding te
kunnen volgen. Een ander criterium waarop we selecteren
heeft niet direct te maken met de kandidaat, maar met het
land waar de kandidaat woont. We willen namelijk niet meer
dan zeven studenten tegelijk in een land sponsoren. Dat is
omdat we onze hulp over landen willen spreiden, maar ook
omdat we in een land vaak maar een contactpersoon
hebben. De contactpersoon is degene die in het
betreffende land het schoolgeld van ons ontvangt, en
zorgt dat het bij de school (of scholen) terecht komt.
Daarnaast houdt hij of zij contact met de studenten en
volgt hun voortgang. Als één contactpersoon dat voor heel
veel verschillende studenten moet doen, wordt het lastig.
Vandaar dat we de grens hebben getrokken bij zeven
studenten per contactpersoon. Voor zowel de

Dominicaanse Republiek als Bangladesh konden we daarom
maar één nieuwe student aannemen.
Naast deze vergelijkingspunten vinden we ook de motivatie
van de kandidaten heel belangrijk. Het is logisch dat de
kandidaten allemaal later een goede baan willen om geld te
verdienen. Maar we vinden het extra mooi als ze ook laten
blijken dat ze na hun afstuderen familieleden of anderen in
hun omgeving willen helpen om een opleiding te volgen.
Uiteindelijk hebben we van de achttien kandidaten acht
studenten geaccepteerd. Zij komen uit Tsjaad, Bangladesh,
Congo, Senegal en de Dominicaanse Republiek. We zijn erg
blij dat we hen in de komende jaren kunnen helpen, en
willen u daarom ook hartelijk bedanken voor uw steun.
Blijft u het Badeloch Fonds ook steunen, zodat we de
kandidaten die we nu helaas hebben moeten teleurstellen
misschien alsnog kunnen helpen, of volgend seizoen
nieuwe aanvragen kunnen accepteren?
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Hieronder zal ik een paar van de nieuwe studenten aan u
voorstellen.

Senegal: Claire – Opleiding: Verloskunde
Claire is enig kind. Haar vader is overleden toen ze tien
jaar was en sindsdien heeft haar moeder haar alleen
opgevoed, en ervoor gezorgd dat ze naar school kon.
Omdat haar moeder niet veel verdiende, heeft ze Claire op
het internaat gedaan waar zij zelf als schoonmaakster
werkte. Maar haar moeder is ook al 25 jaar ziek, waardoor
ze soms hele perioden niet kan werken vanwege de pijn.
Dat is ook de reden dat Claire moest stoppen met haar
school, zodat ze voor haar moeder kon zorgen. Toch is het
haar gelukt om haar middelbareschooldiploma te halen. Nu
is het haar droom om verloskundige te worden, een vak
waar ze al van kinds af aan interesse voor had. Maar voor
die opleiding is al helemaal geen geld. Gelukkig was er
iemand in haar omgeving die het Badeloch Fonds kende,
en haar heeft voorgedragen. Nu heeft ze de kans om haar
droom waar te maken.

NIEUWE STUDENTEN

Tania toont trots haar
stageverslag. Zij is

inmiddels gestart met
haar afstudeerscriptie

onderwijskunde.

"Hartelijk dank aan iedereen die mij in dit proces
heeft geholpen!" - Tania

Dominicaanse Republiek
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Doel van het Badeloch Fonds is het bekostigen van de opleidingen van jongeren die hier zelf niet de financiën voor hebben.
Het gaat om gemotiveerde, veelbelovende jonge mensen, die hun talenten in dienst willen stellen van de maatschappij
waarin zij leven. Uitsluitend studiekosten worden vergoed.
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SENEGAL
Sinds anderhalf jaar bestaat de christelijke vereniging voor
werkers in de zorg in Senegal: UCMPS. De verschillende
zendings- en hulporganisaties in Senegal zijn vaak bereid
om te investeren in een gezondheidspost. Maar als die er
eenmaal staat moet die ook bemenst worden. Een
onderzoek liet zien dat er in 2018 vacatures waren voor
niet minder dan 250 werkers in de gezondheidszorg op alle
niveaus! UCMPS wil daar iets aan doen en wil daarom
beurzen beschikbaar stellen zodat kerken en gemeenten
jonge mensen uit hun midden zullen aanmoedigen om te
kiezen voor een baan in de zorg.
Johan Velema, medeoprichter van het Badeloch Fonds in
1987, werkt sinds twee jaar in Senegal als vrijwilliger. Zes
maanden per jaar draagt hij bij aan onderzoek en
onderwijs op zijn vakgebied. Zo ontstond de relatie tussen
het Badeloch Fonds en UCMPS. UCMPS begeleidt studenten
die wij sponsoren en zorgt dat ze een visie ontwikkelen op
hun latere werk in Senegal en geestelijk gevormd worden.
In 2019 steunde het Badeloch Fonds Charles om een
opleiding verpleegkunde te gaan volgen. Dit jaar zijn daar
Claire en Bilane bijgekomen. Zij gaan verloskunde
studeren. De opleiding duurt drie jaar. Zeker de helft van
die tijd lopen zij stages en leren het vak in de praktijk.
UCMPS wil nog wel meer studenten begeleiden. Met uw
steun kan het Badeloch Fonds nog meer beurzen ter
beschikking stellen. Maak daartoe uw gift over met
vermelding ‘Senegal’. Hartelijk dank.

Tsjaad: Saadia – Naaister
Saadia's vader is zwaar gehandicapt. Hij kan niet meer
lopen en eigenlijk alleen nog maar op zijn rug liggen.
Daarom kan hij ook niet werken, laat staan genoeg
verdienen om Saadia een opleiding te kunnen geven.
Saadia wil graag naaister worden, zodat ze kan werken en
haar vader kan helpen onderhouden. Met hulp van haar
oom heeft ze het eerste jaar van een naaistersopleiding
kunnen doen, waarbij ze hele goede cijfers heeft gehaald,
maar ze wil graag verder leren. Het tweede deel van haar
opleiding zou plaats moeten vinden in een school die op dit
moment nog niet open is. Daarom wil ze, in afwachting van
de opening van de nieuwe school, graag een praktisch jaar
doen aan een goede school waar genoeg materiaal en
kennis aanwezig is. Op die manier kan ze ook alvast meer
ervaring opdoen en zo haar kans op een goede baan
vergroten.

CORONA
Net zoals hier in Nederland heeft het coronavirus een
grote invloed op het leven van veel van 'onze' studenten.
Gelukkig lijken de meeste opleidingen na de vakantie
gewoon door te gaan, in kleinere groepen of via online
lessen die de studenten vanuit huis kunnen volgen. Dat
vraagt natuurlijk wel meer zelfstandigheid van ze, en we
wensen ze daarom ook extra veel succes wanneer na de
zomervakantie de lessen weer beginnen.

JAARVERSLAG
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u het verkorte
jaarverslag van 2019. Hierin kunt u lezen hoe onder andere
uw bijdrage is besteed, en hoeveel studenten we in het
afgelopen jaar hebben kunnen helpen met studeren.

Namens de studenten en de deelnemers van het Badeloch
Fonds wil ik u hartelijk danken voor uw steun. Zonder uw
hulp zou de toekomst van Tania, Claire, Saadia en zoveel
anderen er een stuk minder hoopvol uit hebben gezien.

Wimma Jalal-Kanis
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