
BENOIT EN MERVEILLE, CONGO
Door de Coronacrisis werden in de maand april alle scholen in de miljoenenstad Kinshasa, Congo 

gesloten. Voor onze studenten Benoit en Merveille een regelrechte ramp. Benoit studeert aan de 

hogeschool voor toerisme. Merveille volgt een opleiding tot modeontwerpster. De scholen gingen 

dicht en er was geen vervangend online onderwijs. Ze konden het lopende studiejaar dus niet 

afronden. In oktober zijn de scholen weer opengegaan en hebben ze de draad weer opgepakt. 

Met kerst hopen ze te horen of ze over zijn en aan het volgende studiejaar kunnen beginnen. Op 

dit moment is niet duidelijk wat de gevolgen van de studievertraging voor de kosten zullen zijn. 

Toch zijn ze allebei opgewekt. Ze hebben toetsen van vorige jaren gemaakt om te oefenen en 

dat ging goed. De contactpersoon, Astrid, houdt ons op de hoogte over de voortgang. Zij 

ontvangt deze twee jongelui regelmatig thuis in Kinshasa en doet er alles aan hun motivatie op 

peil te houden. Dan willen wij als Badeloch Fonds niet achterblijven en ze de steun geven die 

nodig is. Gelukkig kunnen we daarbij op u, onze trouwe gevers, rekenen!

Beste donateurs,

Het was een raar jaar, 2020. En het lijkt erop dat we nog niet snel terug zullen gaan naar hoe het was voordat de coronacrisis uitbrak. Toch 

hebben we, als we terugkijken op het afgelopen jaar, niet alleen maar slecht nieuws te melden. Want ook in de landen waar ‘onze’ 

studenten studeren zijn veel scholen en universiteiten online lessen gaan verzorgen, waardoor ze toch door konden studeren, zij het soms 

met vertragingen. En er zijn studenten dit jaar succesvol afgestudeerd. Daarover kunt u lezen in deze brief.

Verder is er ook een nieuw filmpje over het Badeloch Fonds in Bangladesh! Drie jaar geleden bestond het Badeloch Fonds dertig jaar, en ter 

gelegenheid daarvan zijn we begonnen met filmpjes maken. We vroegen (ex-) studenten, contactpersonen en deelnemers om 

videomateriaal te verzamelen in verschillende landen waar jonge mensen met behulp van het Fonds studeren. Uit al dat videomateriaal is 

vorig jaar het eerste compilatiefilmpje gemaakt, en nu dus dit nieuwe filmpje over Bangladesh. Van harte uitgenodigd om het te bekijken op 

www.badelochfonds.nl of scan met uw smartphone de QR-code op de kaart die bij deze brief zit. 

Astrid, contactpersoon in CongoPITSO, LESOTHO

Pitso’s verhaal is een beetje anders dan andere verhalen. Hij studeerde namelijk al, in 

Lesotho, met een beurs van de regering. Dat ging heel goed; hij had de eerste drie jaar van 

zijn opleiding Bachelor of Engineering al afgerond, maar in het vierde jaar kreeg hij 

gezondheidsproblemen, waardoor hij een pauze moest nemen. Toen hij weer beter was, 

moest hij het hele vierde jaar over doen. Helaas voorzag de overheidsbeurs niet in een 

extra studiejaar. Pitso heeft alles op alles gezet, baantjes gehad, hulp van vrienden 

gevraagd, maar daarmee lukte het niet om de extra kosten te betalen. Toen heeft onze 

contactpersoon in Lesotho het Badeloch Fonds gevraagd om hem te helpen, en daardoor 

heeft hij nu toch zijn diploma gehaald. Op de foto zie je Pitso met contactpersoon Tebello, 

toen hij zijn diploma ging ophalen. Het 

afstuderen zelf was een online ceremonie. 

Ook Pitso van harte gefeliciteerd!

Pitso en contactpersoon Tebello



AMEY, INDONESIË

Jeremy heeft met succes zijn scriptie 

verdedigd, en een A (excellent) behaald!

Hij heeft daarmee de opleiding voor 

Geofysisch ingenieur afgerond aan de 

universiteit in Jakarta, waar hij in 2016 mee 

begon. Tijdens zijn studie kregen we 

regelmatig bedankbrieven en rapporten te zien met heel goede cijfers. De verdediging van 

zijn scriptie, en het afstuderen waren vanwege corona allemaal via online videoverbindingen. 

Ondanks die hindernis heeft Jeremy zijn studie op de geplande datum kunnen afronden. Het 

Badeloch Fonds feliciteert hem, en wenst hem alle goeds.

Jeremy
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Amey studeert voedingstechnologie in Indonesië. 

We ontvingen van haar dit briefje (vertaald uit het Engels):

Shalom, dank u voor uw hulp tot hier aan toe. Ik wil u graag vertellen over mijn ervaringen tijdens 

corona. De colleges zijn nu online, en ik volg ze via mijn laptop. Ik ben dankbaar dat ik deze lessen nog 

steeds kan volgen. Deze week moet ik online via Zoom een toespraak houden als voorzitter van de 

studentenvereniging. De pandemie is voor mij geen reden om stil te zitten of geen lessen te volgen. Maar 

voor al die online college's en bijeenkomsten is veel dataverkeer nodig, en dat kost best veel geld. Maar 

meestal lukt het wel. Mijn cijfers zijn niet achteruit gegaan, en zijn nog steeds behoorlijk goed.

Hartelijk dank voor uw hulp!             Amey

JEREMY, INDONESIË

Tania met haar diploma

TANIA, DOMINICAANSE REPUBLIEK
Tania is nu lerares! Ze heeft haar studie onderwijskunde in de Dominicaanse Republiek 

succesvol afgerond en kan nu aan de slag als lerares basisonderwijs. In september 2017 

kregen we haar aanvraag voor sponsoring via Karin, deelneemster in het Badeloch Fonds. 

Tania woont met haar ouders en vijf broers en zussen in een klein houten huisje met een 

golfplaten dak in een arme buurt van Bani, in de Dominicaanse Republiek. De zes kinderen 

delen twee stapelbedden in de twee slaapkamertjes die het huisje telt. Geld om te studeren 

was er niet. Dankzij de donateurs van het Badeloch Fonds kon ze toch haar droom 

waarmaken: lerares worden. De afstudeerceremonie zelf zal in december plaatsvinden. 

Tania, van harte gefeliciteerd en veel succes in je baan als lerares!

Tip: Kunt u niet wachten op onze nieuwsbrief die maar 2x per jaar uitkomt? Volg ons dan op Facebook of 

lees de nieuwsberichtjes op onze website. Dan bent u meteen op de hoogte van het nieuws over 'onze' 

studenten.

TENSLOTTE
De deelnemers van het Badeloch Fonds wensen u prettige feestdagen en een gelukking Nieuwjaar!


